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Kære aktive i Samvirket  
Velkommen tilbage fra sommerferien – og velkommen til en nyt Nyhedsbrev fra Samvirket.  

Efter et års pause har vi valgt at genoptage ideen med at udsende et nyhedsbrev til alle aktive i Samvirket.  
Det er planen, at Samvirkets Nyhedsbrev vil udkomme ca. hver anden måned med information om, hvad der foregå af 

aktivitet i samarbejdet i form af møder og arrangementer. 
Der udover kan du selvfølgelig også holde dig orienteret om Samvirket på hjemmesiden www.samvirket.dk eller følge 

med i, hvad der sker hvornår i kalenderen på bydelsportalen www.gellerup.nu  
 

 

Tilbud til alle nye medarbejdere og aktive i Gellerup – lær området at kende indefra 
Tirsdag den 20. september inviterer Samvirket for anden gang alle nye medarbejdere, foreningsaktive og nysgerrige 

beboere til at deltage i Gellerup Intro-dag.  
Dagen starter om morgenen kl. 8.30 i Foreningernes Hus, hvor der er en fælles introduktion til dagen. Derefter sendes 

alle deltagerne i hold ud på forskellige ruter, hvor de hver besøger 3-4 forskellige besøgsmål, inden holdene vender 

tilbage til fælles afslutning og afrapportering i Foreningernes Hus. Intro-dagen slutter kl. 15.30. 
Tilmeldingsfrist til Intro-dag senest torsdag den 8. september. 

Læs mere på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk 
 

Skab nye aktiviteter i Gellerup og Toveshøj – og få støtte fra Samvirkets aktivitetsmidler 
Samvirket for Gellerup og Toveshøj administrerer Aarhus Kommunes boligsociale aktivitetsmidler.  
Foreninger, klubber og aktive ildsjæle har derfor mulighed for at søge Samvirket om støtte til 

a) brede arrangementer for alle beboere på tværs af etniske grupper  
b) børneaktiviteter, især pigeaktiviteter 

Der udover har Samvirket også mulighed for at give opstartshjælp til nye initiativer, samt til værksteder, der er åbne for 

alle beboere i Gellerupparken og Toveshøj. 
Find ansøgningsskemaer på www.samvirket.dk  og læs nærmere om mulighederne for at få støtte fra Samvirket - eller 

kontakt samvirkesekretærerne for flere oplysninger. 
 

Sommerferie med fuld speed på pigeaktiviteter 
Samvirket skal være med til at skabe flere pigeaktiviteter i Gellerup og Toveshøj. I den forgangne sommerferie har 
Samvirket stået bag spændende pigeworkshops: 2 fotoworkshops for teenagere som afsluttedes med udstillinger på 

biblioteket, samt en musikworkshop som mundede ud i en levende pigebandkoncert for familie og venner. Til slut skal 
nævnes vores navnkundige bamseworkshop, hvor piger på symaskiner syr bamser på livet løs. Bamseworkshoppen 

afsluttedes med fernisering for deltagernes familier. 
I efterårsferien er der planlagt en hesteworkshop på en rideskole, hvor pigerne både vil lære at kommunikere med 

hestene fra jorden og fra hesteryg. Sekretariatet modtager meget gerne forslag og ønsker til flere pigeaktiviteter, så vi 

kan tilgodese så mange piger som muligt. 

 
Nyt lokalindstik for Gellerupparken og Toveshøj i Skræppebladet 
Fra september får beboerne i Gellerupparken og Toveshøj hver måned et nyt lokalt blad i deres brevkasse. Det sker, når 

bydelsportalen gellerup.nu går på tryk og udkommer som et indstik i beboerbladet Skræppebladet.  

Hvad det nye indstik skal hedde, vides ikke endnu, det bliver der udskrevet en konkurrence om. Men indholdet bliver 
aktuelle historier om, hvad der foregår i Gellerup og Toveshøj skrevet af lokale borgerjournalister fra bydelsportalen, 

forskellige medarbejdere i området og andre ildsjæle, som kan lide at skrive. 
Det bliver bydelsportalens redaktør Birger Agergaard, der redigerer det nye indstik og som sammen med redaktionen af 

skribenter skal være med til på tryk at dokumentere nogle af de mange aktiviteter, der foregår i området. Læs mere om 

det nye indstik på gellerup.nu. 

 
Samvirkets Kvartalsmøder i 2011/2012 
Skriv allerede nu datoerne op for efterårets Kvartalsmøder i Samvirket.  

Det bliver tirsdag den 27. september og tirsdag den 29. november. Møderne foregår i Foreningernes Hus begge dage kl. 

16.30-19.00. Samvirkets næste Årsmøde finder sted tirsdag den 31. januar 2012. 
Indhold og dagsorden udsendes i ugen op til møderne. Husk at tilmelde dig senest fredagen før mødet. 

http://www.samvirket.dk/
http://www.gellerup.nu/
http://www.samvirket.dk/
http://www.samvirket.dk/
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Samvirket fokuserer på kultur 

Samvirket har nedsat en Kultur-komite, som skal være med til at tage initiativ til og koordinere kulturelle aktiviteter i 

Gellerup og Toveshøj området. – blandt andet også initiativer i forbindelse med Kulturby 2017.  
Kultur-komiteen skal både arbejde med tankerne om en kommende musikscene i Gellerup, og ideen om starte 

kunstskoler i Gellerup i ferierne rettet møde børn og unge, Sigrids Stue og andre initiativer. 
Hensigten med Samvirkets Kultur-komite er at invitere alle lokale med interesse for det kulturelle område til at deltage i 

komiteens arbejde. Lone Hedelund og Anett S. Christiansen fra styregruppen har meldt sig til komiteen, som er åben for 
alle interesserede. 

Yderligere information kan fås hos Samvirkets sekretariat. 

 
Sansehaven har fået nyt navn og er vokset til to haver 
”Sansehaven” er blevet til intet mindre end Verdenshaverne. 
Verdenshaverne består nu af to haver, én i svinget på Gudrunsvej og én 

ved Hasle Bakker. På Gudrunsvej er vi ved at lave bede, bålpladser samt 

borde og bænke. Denne have har vi døbt Gelleruphaven. Den anden 
have hedder Toveshøjhaven og ligger ved foden af Hasle Bakker med 

udsigt til søer og natur. Her skal der bl.a. være en café og en planteproduktion. Det bliver også et sted, hvor alle der vil 
ud i bakkerne kan deponere bagage og få informationer. De to haver skal være for voksne samt for voksne og børn, som 

laver ting sammen.  

Vi - det er ad hoc-gruppen, Ramallah-spejderne samt beboere, som har deltaget i havernes udviklings- og arbejdsdage. 
Har du lyst til at høre mere eller være med, så kan du møde os i Gelleruphaven nedenstående dage. Børn er velkomne 

sammen med voksne.  
Aktivitetsdage i Gelleruphaven: Søndag den 21. august, lørdag den 17. september (Godhedsdagen), søndag den 9. 

oktober, søndag den 30. oktober. Hver gang er det fra kl. 14 til 17. 

Du kan også følge Verdenshaverne via nyhedsbreve. Se hvordan på www.samvirket.dk under ad hoc-grupper 
Verdenshaverne.  

 

Meyerne laver ”NO BULLSHIT”-kampagne i Gellerup 
Tyren med den dårlige vane og sloganet ” NO BULLSHIT I GELLERUP” profilerer Meyer-projektets 

nye kampagne.  
Målgruppen er de unge mellem 14 og 22 år, hvilket også er grunden til, at der er lagt ekstra energi 

i et ”sejt og smart” logo. 
Budskabet ”NO BULLSHIT i Gellerup” dækker over tre grundlæggende områder, som Meyerne 
gerne ser de unge tage deres del af ansvaret for; mindre skrald og affald, mindre hærværk og 
mindre graffiti. 

For at møde de unge på deres niveau bliver kampagnen holdt i forbindelse med Gellerup Sommer-Grillfest den 1. 

september fra kl. 17.00 til kl. 20.00 ved Klubberne i Gellerup. 
Meyer Patruljen tropper op med en forhindringsbane, hvor der skal løftes, slæbes og skubbes tunge ting på tid. Den 

unge, som får den bedste tid, vil modtage titlen som ”Gellerups stærkeste Tyr”. 

 
 
Gellerup Stemmer – kampagne skal sætte stemmeprocenten i vejret i Gellerup 
Samvirket har startet en kampagne, som skal få lokalområdet til at engagere sig i det kommende folketingsvalg med det 

mål at hæve stemmeprocenten i GLOBUS1, som ved sidste valg i november 2007 kun var 42,2 procent. 
”Gellerup Stemmer” er fælles overskrift for alle de initiativer, som Samvirket er med til 

at sætte i værk. Kampagnen blev skudt i gang ved Grundlovsfesten med 

valgkonkurrencen ”Gæt stemmeprocenten i GLOBUS1”. Her har alle mulighed for at 
give deres bud på stemmeprocenten ved det kommende valg. 

Samvirket vil med kampagnen sammen med lokale samarbejdspartnere arbejde for, at 
der bliver snakket stemmeafgivning og folketingsvalg i alle mulige offentlige 

sammenhænge i Gellerup i løbet efteråret. Og en lille arbejdsgruppe under Samvirket 

er i gang med at planlægge forskellige aktiviteter, som skal være klar til at sætte i 
værk, så snart der bliver trykket på valgknappen. Der arbejdes blandt andet på at 

arrangere en række valgmøder med relevante temaer for forskellige målgrupper, så 

http://www.samvirket.dk/
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der skal allerede nu laves aftaler med politikerne, så de er klar til at deltage i debatmøderne. 

Det overordnede budskab i kampagnen er: ”At det nytter at stemme”. Og slogans som ”Din stemme tæller”, ”Gellerups 
Stemmer skal høres” og ”Kryds for demokratiet” skal være med skabe opmærksomhed omkring kampagnen. 
Statiske tal for det seneste valgresultat i afstemningsområdet GLOBUS1, som er noget større end bare Gellerupparken og 
Toveshøj. Stemmeberettigede i valgområde var 7295. Kun 3126 (42,2 procent) brugte deres stemme. Pr. 1. april 2011 
var der i alt 2579 stemmeberettigede i Gellerupparken og Toveshøj. 

 
Kulturmødet Ansigt til Ansigt - besøg på Gellerup Festplads 
I Festugen får Gellerup besøg af et spændende teatercirkus, når Teatret Kimbri, Danseteatret NordenFra og Teater Viva 

slår sig ned på festpladsen midt i Gellerup med et cirkustelt, to optrændende heste og et mongolsk nomadetelt. 
Besøget er kommet stand med støtte fra Gellerup Bibliotek, Gellerup Sekretariatet og Gellerupparken. 

Inspirationen til besøget kommer fra Festugens tema ”Skønne fejl… og andre lykketræf” – hvor de tre teatret bevæger 
sig ud på kunstens afveje i håb om, at der kan opstå mere kunst med tilfældets gunst. Fælles for alle tre teatre er ønsket 

om at skabe møder med mennesker – og skabe et rum, hvor forskellige mennesker, grupper og kulturer mødes og giver 

hinanden af deres overskud. 
Teaterkaravanen rykker ind på festpladsen torsdag den 1. september og bliver weekenden over. 

 
Sigrids Stue – udenlandske kunstnere flytter til Gellerup 
I løbet af det næste år vil fire internationale kunstnere på skift komme og bo og arbejde i Gellerup og Toveshøj. Under 

opholdet vil kunstnerne lade sig inspirere af området og befolkningen og bruge det, de ser og oplever i deres 
kunstværker. Det foregår primært i Foreningernes Hus. Her åbner kunstnernes værksted ”Sigrids Stue”, og der vil være 

åbent for besøgende, som gerne vil opleve, hvordan en kunstner arbejder, og måske selv få mulighed for at blive en del 
af et kunstværk.  

Sandra Johnston, der er fra Nordirland, ankom allerede 1. august. Hun arbejder med performance og teater. Og den 1. 

oktober ankommer mexicansk fødte Mario Ybarra JR. fra Los Angeles. Han arbejder især med graffitikunst. Da kunstnerne 
meget gerne vil møde Gellerups beboere og høre om området fra de lokale, inviteres alle fra området til at kigge forbi 

Sigrids Stue i Foreningernes Hus, og blive budt på en kop kaffe og en hyggelig snak.  
Åbningstider bliver annonceret løbende på hjemmesiden www.sigridsStue.dk  

 
Frivillighedsdag – lokalpolitikere i praktik som frivillige i uge 39 
Gellerupområdet er aktivt i forbindelse den nye nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag, som finder sted den 30. 

september. I år er der udarbejdet et særligt koncept for dagen, som bærer navnet "kommunalpolitikere i praktik". Her 
lægges op til, at foreninger får mulighed for at introducere lokalpolitikerne til, hvad der vil sige at være frivillig i en 

forening. 

Samvirke-sekretariatet har taget kontakt til en række lokalforeninger i Gellerup og Toveshøj: ACFC, Brabrand BokseKlub, 
Jafra-danserne, Ramallah-spejderne, Bydelsportalen, Verdenshaverne, Perlevennerne og Det kreative værksted - og alle 

har sagt ja tak til at få en kommunalpolitiker i praktik i ugen op til den 30. september. Så må vi vente og se, hvor mange 
kommunalpolitikere, der bider på. For øvrigt holder Gellerup sin helt egen frivillighedsdag lørdag den 17. september, hvor 

der for tredje år i træk holdes "GodhedsDag". 
 

Gellerup Højskole inviterer på busudflugt til landsbyen Friland på Djursland 
Landsbyen Friland, der ligger i natursmukke omgivelser ved Feldballe på Djursland, er et sted, hvor indbyggerne selv 
bygger deres huse, dyrker selv deres grønsager og lever med så meget selvforsyning som muligt. 

Dagen vil indeholde: Bustur med fællessang, fortællinger om livet på Friland, besøg i de kreative selvbyggede huse 
oplysning om selvforsyning, møder mennesker som har valgt en anderledes måde at leve på og socialt samvær på tværs 

af kulturer.  

Turen er gratis og Gellerup Højskole giver formiddagskaffe med lækkert hjemmebag fra Frilands lille café. Det eneste du 
selv skal medbringe, er en madpakke til frokost i det grønne. 

Afgang kl.10.00  fra parkeringspladsen ved Lottesvej 16. 
Tilmelding skal ske på 22 82 40 07 eller til janne@gelleruphojskole.dk 

mailto:janne@gelleruphojskole.dk
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Samvirkets Kalender 2011/2012 

 
 Søndag den 14. august – Udflugt til Friland med Gellerup Højskole.  

Der er afgang med kl. 10.00 fra P-pladsen Lottevej 16. Tilmelding til janne@gelleruphojskole.dk 
 

 Torsdag den 1. september Sommer grill-fest ved KiG - traditionen tro bliver der sagt ”Farvel og tak til 

sommeren” med en stor grillfest ved Klubberne i Gellerup for alle områdets børn og voksne.  
 

 Lørdag den 17. september – kl. 11-17 GodhedsDag 2011 – en dejlig dag i Gellerup og Toveshøj, hvor 

mere end 100 unge stiller op og hjælper med alt fra at pudse vinduer til at fælde træer. 

 

 Tirsdag den 20. september Samvirkets Introdag til Gellerup kl. 8.30-15.30  

 Tirsdag den 27. september Samvirket Kvartalsmøde kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus 

 Tirsdag den 29. november Samvirket Kvartalsmøde kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus 

 Tirsdag den 31. januar 2012 Samvirkets Årsmøde kl. 17.00 – 20.30 i Foreningernes Hus 

 

Husk at du kan følge med i, hvad der sker i Gellerup og Toveshøj på bydelsportalen www.gellerup.nu  

 

Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat 
Samvirke-koordinator Ulla Bording Jørgensen (Brabrand Boligforening) email: ulbo@bbbo.dk mobil. 6155 8561 

Samvirkesekretær Helle Hansen (HotSpotcentret, Aarhus Kommune) email: helhan@aarhus.dk mobil 2920 8978 
www.samvirket.dk 

 
Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet. 

 

mailto:janne@gelleruphojskole.dk
mailto:ulbo@bbbo.dk
mailto:helhan@aarhus.dk

