Samvirkets Nyhedsbrev nr. 11 Oktober 2011
Kære aktive i Samvirket
Her har du ”Samvirkets Nyhedsbrev nr. 11 – Oktober 2011”, som er fyldt med små og store nyheder fra Samvirket og
alle samarbejdspartnere i Gellerup og Toveshøj.
Husk du kan altid holde dig orienteret om Samvirket på hjemmesiden www.samvirket.dk - eller følge med i de daglige
nyheder på bydelsportalen Gellerup.nu og i kalenderen på www.gellerup.nu

Husk efterårets sidste Kvartalsmøde i Samvirket - tirsdag den 29. november kl. 16.30
Skriv allerede nu datoen op for efterårets sidste Kvartalsmøde i Samvirket, som finder tirsdag den 29. november kl.
16.30-19.00. Mødet foregår i Foreningernes Hus.
Indhold og dagsorden udsendes i ugen op til mødet.
Af hensyn til bordopdækning bedes alle tilmelde sig senest fredagen inden mødet. Desuden skal man tilmelde sig,
hvis man ønsker at spise med efter mødet kl. 19.00.
Husk også at skrive i kalenderen, at Samvirket holder Årsmøde 2012 tirsdag den 31. januar 2012.

Jan Gintberg og Gellerup på kanten i DR1
Jan Gintbergs besøgte i september Gellerup, og det er kommet et afsnit af serien ”Gintberg på kanten” ud af.
Afsnittet vises på DR1 torsdag den 3. november kl. 20.00.
Men allerede fra torsdag den 20. oktober burde man kunne se det på nettet på www.dr.dk/gintberg.

Kom til Gallaåbning af ’The Drawing Club’ i Sigrids Stue - lørdag den 22. oktober kl. 14-18
Træd indenfor i en fantastisk verden af tegninger - og oplev åbningsdagen for det nye kunstværk skabt til Gellerups
borgere. Denne eftermiddag slår Mario Ybarra Jr. dørene op for sin Drawing Club, og så bliver Sigrids Stue forvandlet
til en kæmpe kunstinstallation med et levende og kreativt univers aftegninger.
Mario Ybarra Jr. er kendt for sine spektakulære installationer på
blandt andet Tate Modern i London. Til Århus Kunstbygnings
satellit i Gellerup har han indrettet et helt særligt rum, han kalder
”a Disneyland of Drawings”. Her er hans mange tegninger omsat
til skulpturer og store figurer, der bryder rummet - det hele
iscenesat med lys og lyd.

Kom og tegn med Mario i ”The Drawing Club”
hver onsdag i Sigrids Stue
I løbet af de næste fem uger er der mulighed for at møde og arbejde sammen med den populære kunstner Mario
Ybarra Jr. fra Los Angeles:
The Drawing Club: Kører hver onsdag kl. 16.00 – 19.00 i perioden 22. oktober – 30. november 2011.
Åbent studio: Kig forbi til en snak med kunstneren alle tirsdage kl. 14-17 og torsdage kl. 10-13 i perioden 22.
oktober – 30. november 2011.
Derudover er der mulighed for at booke Mario til en workshop eller et møde efter aftale.
Alle workshops er gratis.
Læs mere på www.sigridsstue.dk

Gellerup Bio åbner onsdag den 26. oktober i Foreningernes Hus
Gellerup Bio er et nyt initiativ, som Film Projekt Gellerup står bag.
I samarbejde med Øst for Paradis præsenteres onsdag d. 26. oktober kl. 19.00 i
Foreningernes Hus den prisbelønnede film ”Drengen med det skjulte kamera”.
Der bliver en kort introduktion af direktøren for ØFP, Line Daubjerg
Arrangementet er gratis og for alle.

”De to drenge Madiba og Sipho er begge 14 år og bor i en lille landsby udenfor
Capetown i Sydafrika. En dag finder de liget af mand, og i hans kuffert finder de en
pistol og et videokamera. Sipho vælger pistolen og Madiba videokameraet - og det er
valg, der får afgørende betydning for de to drenges videre skæbne”.
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Verdenshavernes sidste aktivitetsdag 30. oktober
Søndag den 30. oktober fra kl. 14 til 17 er sommerens sidste
aktivitetsdag i Gelleruphaven i år.
Til stede er ad hoc-gruppen bag Verdenshaverne og Ramallahspejderne samt beboere, som har deltaget i havernes
udviklings- og arbejdsdage.
Har du lyst til at høre mere eller være med, kan du komme forbi og møde os i Gelleruphaven. Børn er meget
velkomne sammen med voksne. Du kan også følge Verdenshaverne via nyhedsbreve.
Se hvordan på www.samvirket.dk under ad hoc-grupper Verdenshaverne.

Café Perlen holder formiddagsåbent med Go´ Morgen Fruer
Den 1. november åbner en ny aktivitet, som der bliver kaldt Go’ Morgen Fruer, i beboerhuset
Yggdrasil, hvor cafeen tirsdag og fredag formiddag kl. 10-13 kun er åbent for kvinder. Der vil
blive serveret kaffe og te, og der vil være mulighed for at købe lidt morgenmad. Og for de kvinder,
der har lyst, bliver vandpiben tændt udenfor.
Tilbuddet er rettet mod kvinder, som længe har efterlyst et sted at gå hen og møde andre kvinder. Det
bliver morgenfruerne, der selv skal bestemme, hvad der skal foregå i cafeen, det kan både være
foredrag og debatmøder og måske kan der også blive tale om udflugter en gang imellem.
Det er foreningen Perlevennerne, der står bag det nye initiativ kun for kvinder.
Yderligere oplysninger kan fås på www.cafe-perlen.dk

Danske Flygtningehjælps Landsindsamling samler ind i Gellerup søndag den 13. november.
Indsamlere søges – skal din forening være med?
Indsamlingen foregår med udgangspunkt fra Café Perlen i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Her udleveres indsamlingsbøsser fra kl. 10.00-11.00. Og efter indsamlingen byder Perlevennerne alle indsamlere på
kaffe/te og hjemmebagte boller.
Det tager ca. 3 timer at samle ind – Indsatsen som indsamler er begrænset til det – men effekten er stor, for hver
gang, der bliver indsamlet 1000 kr. ind – kan der for eksempel betyde:
• 500 flygtninge kan forsynes med rent vand i én måned i Liberia
• 1000 mennesker får mad fra Flygtningehjælpens mobile suppekøkkener i Mogadishu
Du kan tilmelde dig selv eller din forening, som indsamler i Gellerup ved Janne på tlf. 3020 3605 - eller på mail:
gr_ntved@hotmail.com - oplys navn og hvor mange I kommer.

Dialogmøde med fokus på Gellerups ungdom
I efteråret inviteres borgerne i vestbyen til tre spændende dialogmøder, hvor kompetente paneldeltagere vil indlede
om vigtige temaer, og efterfølgende bliver der mulighed for samtale rundt om bordene. Temaerne på dialogmødet
angår os alle som mennesker og borgere, og håbet er, at møderne vil bidrage til en øget forståelse og et samarbejde
på tværs af de religiøse og kulturelle skel. Møderne ledes af antropolog Sami Saidana og forfatter Malene FengerGrøndahl. En præst og en imam indleder møderne med en kort betragtning om emnet ud fra deres religioner. Alle
møderne finder sted i GLOBUS1.
Dialogmøde nr. 2 har temaet ”Verden set fra Aarhus V - de unges perspektiver”
Tirsdag den 15. november kl. 19-21
Temamøderne arrangeres i et samarbejde mellem kulturelle og religiøse foreninger i Aarhus og fire af folkekirkens
sogne i Aarhus Vest. Efterårets tredje og sidste dialogmøde finder sted tirsdag d. 6. december, temaet er ”Lov og ret i
Aarhus V”.

Hjælp Lektiehjælpen Tusindfryd, der drukner i succes
Vi er en gruppe frivillige borgere, der fire gange ugentligt tilbyder lektiehjælp på Gellerup Bibliotek for mellem 30 og
40 børn og unge lige fra 1.-2. klasse og til gymnasiale uddannelser. I den anledning søger vi flere hjælpere indenfor
alle fagområder.
Hjælpen er gratis for deltagerne., og vi tilbyder dig ikke løn.
Vi er en selvstændig forening under Dansk Flygtningehjælp og hedder Tusindfryd.
Har du lyst til at hjælpe børn med deres lektier?
Har du lyst til at arbejde frivilligt med børn og unge?
Læs mere og meld dig som frivillig på: www.tusindfryd.com
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Aktiviteter i beboerhuset Laden – Edwin Rahrs Vej 6b
• ZUMBA for kvinder og unge piger hver fredag kl. 10-11
• Gåture for kvinder torsdag kl. 13.30
• Gåture for mænd tirsdag kl. 16
• NYT: Syværksted og strikkeklub - hver torsdag fra 10-13
Husk at ringe på tlf:86259158, hvis du gerne vil tilmelde dig.

Nyt café tilbud i Gellerup for fysisk handicappede
PTU (Landsforeningen for Polio-, Trafik- og ulykkesskadede) inviterer i efteråret til samfundscafé om muligheder og
rettigheder for fysisk handicappede hver torsdag kl. 12.30-14.00. Det foregår i cafeen i Foreningernes Hus.
Der vil være tolke til stede samt kaffe og kage.

Musikkoncert for Gellerups teenagere i Cirkus Tværs
Endnu mangler den endelig underskrift med bandet, men ellers er der lagt til en festlig ungdomskoncert i Cirkus
Tværs midt i november. Det er Musikcafeens 8220-initiativ, der står bag arrangementet, som er specielt målrettet
teenagere på 14-17. Koncerten forventes at finde sted en fredag eftermiddag – og det er selvfølgelig uden alkohol.
Følg med på gellerup.nu og Samvirkets hjemmeside, hvis du vil vide mere.

35 medarbejdere og aktive sagde ja tak til at lære området at kende indefra
Tirsdag den 20. september inviterede Samvirket for anden gang alle nye medarbejdere, foreningsaktive og nysgerrige
beboere til at deltage i Gellerup Intro-dag. Dagen begyndte kl. 8.30 i Foreningernes Hus med fælles introduktion til
dagen, hvor efter alle deltagerne i hold blev sendt ud på forskellige ruter med 4 besøgsmål for først på eftermiddagen
at vende tilbage til fælles afslutning og afrapportering i Foreningernes Hus.
Næste Intro-dag finder sted tirsdag den 20. marts 2012. Hvis dit arbejdssted, institution, forening gerne vil være
besøgsmål, som kontakt sekretariatet. Læs mere på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk

Frivillige og aktive i Gellerupparken og Toveshøj kan søge støtte hos 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.

Nu kan du se, hvem der er på besøg i Gellerup - hvornår og hvorfor
Der foregår altid en masse i Gellerup og Toveshøj – næsten hver uge er der besøg af skoleklasser, politikere,
embedsfolk, ministre eller andre, som er nysgerrige for at få mere viden om området.
I kalenderen "Det sker i Gellerup og Toveshøj.. kalenderen" har du mulighed for at følge med i, hvem der er på besøg
hos hvem, hvornår og hvorfor. Og du kan læse mere om nogle af de mange forskellige tilbud og arrangementer, som
også finder sted i lokalområdet.
Hvis du selv får et spændende besøg eller skal lave et spændende arrangement eller møde, som du gerne vil have
andre i Samvirket skal kende til - så kan du sende oplysninger om aktiviteten til Samvirkets Sekretariat.

Følg med i hvad der sker i det nye magasin Gellerup.nu eller på bydelsportalen gellerup.nu
Tjek daglige nyheder på bydelsportalen gellerup.nu - eller se det nye magasin Gellerup.nu, der udkommer som indstik
i beboerbladet Skræppebladet. Magasinet Gellerup.nu udkommer også et løst oplag, som du kan finde på Gellerup
Bibliotek, i Foreningernes Hus, i beboerhuset Yggdrasil og i Laden.

Husk – på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk kan du altid følge med.
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

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