Samvirkets Nyhedsbrev nr. 12 – marts 2012

Kære aktive i Samvirket
Så er Samvirkets Nyhedsbrev klart med nyt fra Samvirket og andre aktive i netværket.
I dette Nyhedsbrev kan du kort læse om Samvirkets Årsmøde, som blev holdt tirsdag den 31. januar,
hvor der blev valgt nye medlemmer til styregruppen, og Samvirkets Pris blev uddelt til en lokal ildsjæl.
Tirsdag den 20. marts arrangerer Samvirket forårets Gellerup Intro-dag, som giver alle nye
medarbejdere og andre nye aktive i området muligheden for at komme helt tæt ind på en masse af de
mange forskellige institutioner, foreningerne og projekter, som findes i området.
Og så står foråret på spring – og der er masser at aktiviteter i området i de kommende måneder både i
Samvirkets ad hoc grupper - Forældre Debatforum og i Verdenshaverne - men også i mange andre
projekter og initiativer i området. Læs mere nederst i Samvirkets forårskalender 2012.

Gellerup Intro-dagen - tirsdag den 20. marts kl. 8.30 – 15.00
Lær Gellerup at kende indefra – det er stadigt muligt at tilmelde dig
Samvirket inviterer alle områdets nye eller nysgerrige medarbejdere sammen med områdets frivillige
ildsjæle til en "Introduktionsdag til Gellerup og Toveshøj".
Dagen begynder kl. 8.30 i Foreningernes Hus med fælles morgenmad og inddeling i grupper. Derefter
går holdene på opdagelse i Gellerup for om eftermiddagen at mødes igen i plenum og fortælle om, hvad
man har oplevet af spændende ting på turen rundt i området.
Formålet med den fælles introduktionsdag er, at du som medarbejder eller ildsjæl i Gellerup og
Toveshøj sammen med andre får kendskab til området og de mange institutioner og tilbud, der findes.
Tilmelding senest tirsdag den 13. marts til Samvirkets sekretær Helle Hansen - mail: helhan@aarhus.dk
– eller ring 2920 8978.

Årsmødet valgte to nye medlemmer til styregruppen
Samvirkets Årsmøde blev holdt tirsdag den 31. januar i
Foreningernes Hus. Mere end 100 aktive deltog i årsmødet, hvor der
i høj grad var lagt vægt for områdets foreningsliv, som blev vist
frem i forbindelse med Foreningsbazaren, som fandt sted på gangen
i Foreningerne Hus i løbet af mødet.
Årsmødet valgte to nye medlemmer ind i Samvirkets styregruppe,
som i alt består af 11 repræsentanter for foreninger, afdelinger, boligforening og kommune.
De nye er Abdulmalik Farah fra Den Somaliske Kultur og Medie-Forening og Susanne Schmidt
Sørensen, der både er beboer, rådgiver i Folkeinformation og formand for Haveforeningen Grønærten.
De to afløser Troels B. Knudsen fra Toveshøj, og Souasanne Elabbas fra Perlevennerne og Arabisk
Dansk Kulturhus.
Derudover var der genvalg til fire medlemmer af Styregruppen; Verner Karkov fra Livsværkstederne,
Ahmad El-Ahmad fra Al Nour Ungdomsforening og Vejledningscentret, Ilham Mohamed fra
Familie Netværk samt Lone Hedelund fra Gellerup Bibliotek. De øvrige medlemmer af styregruppen
er Anders Glahn FU-leder i Gellerup, Ellen Kappel områdekoordinator fra Familiekontor Vest, begge
er udpeget af Aarhus Kommune og Gellerupmodellen, Rune Utoft, administrationschef i Brabrand
Boligforening samt Anett S. Christiansen fra Toveshøj og Marianne Rossen fra Gellerupparken.

Gellerups ildsjæle blev hyldet
Tyve lokale ildsjæle var blevet indstillet til Samvirkets Pris 2012, som for anden gang blev uddelt på
Samvirkets Årsmøde den 31. januar. Fem ildsjæle blev nomineret til prisen, og de blev alle kaldt frem
på scenen, da prisuddelingen fandt sted som sidste punkt på årsmødets dagsorden.
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De indstillede var Ahmed Asker fra Fristedet, Ilham Mohamed
fra Familie og Netværk, Wissal El-Arid fra Aktiv
Kvindeforening, Solveig Pedersen fra Cykel og
Smykkeværkstedet og Jytte Nielsen fra Perlevennerne og Laden.

Prisen gik til...
Det blev Wissal El-Arid, der fik overrakt prisen, der
var en smuk glaspustet rød skål med Samvirkets logo.
Valget faldt på Wissal for hendes store engagement og særlige indsat, der er rettet mod
unge piger og kvinder i Gellerup og Toveshøj.
Wissal har været meget aktiv i at få syv unge piger uddannet til livreddere, som nu kan
hjælpe til ved kvindesvømningen i Gellerup Badet. Wissal er også medlem af
Foreningernes Hus husråd og styregruppe. Og så sidder hun i styregruppen for
Vejledningscenteret og er bestyrelsesmedlem i Den Aktive Kvindeforening.
Og i skoleferierne er Wissal med at stå for aktiviteterne for de unge piger i området,
ligesom hun for nylig også har været med til at genoplive Niche-foreningen for unge piger.
(fotos venligst udlånt af Gellerup.nu)

Forårets Kvartalsmøder i Samvirkets 2012
Samvirket inviterer alle interesserede til to kvartalsmøder i Foreningernes Hus i løbet af foråret 2012:

tirsdag den 27. marts og tirsdag den 29. maj - begge gange kl. 16.30 – 19.00
Dagsordnen udsendes i uge op til Kvartalsmødet.
Husk venligst at tilmelde dig senest fredagen inden mødet af hensyn til bordopdækning – og skriv også
hvis du vil spise med kl. 19.00, når mødet er slut. Tilmelding til helhan@aarhus.dk / tlf. 2920 8978

Verdenshavernes har et aktivt forårsprogram
Det kribler og krabler i hænderne på de aktive Samvirkets ad hoc
gruppen Verdenshaverne, som arbejder på at skabe nogle skønne haver
i Gelleruphaven og Toveshøjhaven til glæde og gavn for beboerne og
alle andre, som synes om dejlige grønne områder.
De aktive kan snart ikke længere vente på, at frosten går af jorden, og de små spirer begynder at pible
frem. Foreløbig har ad hoc-gruppen planlagt en håndfuld arbejdsdage i de to haver i løbet af foråret. Se
kalenderen nedenfor. Her er alle haveinteresserede meget velkomne til at komme og deltage - husk
praktisk arbejdstøj. Du kan også følge Verdenshaverne via nyhedsbreve. Se hvordan på
www.samvirket.dk/verdenshaverne

Forældre Debatforum har en vifte af tilbud til forældre
Forældre Debatforum er en ad hoc-gruppe under Samvirket i Gellerup og
Toveshøj, som består af lokale forældre, ildsjæle og socialarbejdere.
De aktive i Forældre Debatforum ønsker at være med til at skabe en god
debat om børneopdragelse, som kan være med til at give far og mor nogle
brugbare redskaber i hverdagen.
I løbet af foråret har de aktive i Forældre Debatforum arrangeret tre temadebatmøder. Det første fandt sted i Laden søndag den 28. februar og
handlede om unge og hashmisbrug. I marts handler der om teenagere, og til
april er det den perfekte forælder, som der bliver talt om.
Februars forældredebatmøde om unge og hash blev arrangeret i samarbejde med Sundhedscafeen.
(Foto Anett S. Christiansen).
Læs om arrangementet på Gellerup.nu under nyheder den 27.2.12
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Nye ansøgningsskemaer til at søge støtte fra Samvirkets aktivitetsmidler
Samvirket for Gellerup og Toveshøj administrerer Aarhus Kommunes boligsociale aktivitetsmidler.
Foreninger, klubber og aktive ildsjæle har mulighed for at søge Samvirket om støtte til brede
arrangementer for beboere på tværs af etniske grupper og børneaktiviteter, især pigeaktiviteter. Der
udover har Samvirket også mulighed for at give startshjælp til nye initiativer, ligesom værksteder, der
er åbne for alle beboere i Gellerupparken og Toveshøj, har mulighed for at få støtte.
Der er lavet nye simple ansøgningsskemaer, som du finder på www.samvirket.dk/stoette-til-aktiviteter,
her kan du læse mere om mulighederne for at få støtte fra Samvirket - eller du kan kontakte
samvirkesekretær Ulla Bording Jørgensen. Email: ulbo@bbbo.dk mobil. 6155 8561

Somalisk lektieklub i Foreningernes Hus
Pga. den store succes i den somaliske lektieklub på Bentesvej 43, suppleres der med et nyt lektietilbud
for somaliske børn i Foreningernes Hus. Dharoor Forening og Godob Relief Association står bag det
nye initiativ. Her vil der være fokus på hjælp til dansk og matematik for 5.-10.klasse.
Det foregår hver onsdag og torsdag kl. 17-19. Kontakt: Ahmed Yusuf på tlf. 2553 1390

Samvirkets Kalender foråret 2012
Torsdag den 8. marts klokken 16.30 i Mediehuset i Foreningernes Hus
Informationsmøde; Tag gratis på kursus i journalistik og fotografi
Vil du lære at skrive om din bydel og tage gode fotos? Bydelsportalen Gellerup.nu starter nyt
borgerjournalist-kursus. Alle interesserede inviteres til et informationsmøde, hvor du kan høre mere om
kurset og være med til at bestemme, hvilke dage vi mødes. Det gratis kursus er på 25 timer i marts og
april, og du lærer at skrive om det, der sker i Gellerup og Toveshøj. Nogle af artiklerne vil blive bragt i
gellerup.nu, og måske får du lyst til at blive aktiv på portalen og beboerbladet eller Skræppebladet.
Vi opfordrer også Gellerups mange foreningsaktive til at gå med på kurset, så jeres forening bedre kan
blive hørt og kan skrive de gode historier.
Kontakt Birger på telefon 6130 8699 eller birger@bydele.dk - eller mød bare op til info-mødet.

Søndag den 11. marts klokken 14-17
Oprydningsdag i Gelleruphaven

Foråret står på spring og de aktive i Verdenshaverne tager hul på dette års havesæson. Det foregår
denne gang i Gelleruphaven i svinget på Gudrunsvej 3-5.
Ta´ dit arbejdstøj og kom ned og giv en hånd med.

Søndag den 18. marts i Foreningernes Hus klokken 14.30-16.30
Fritidspatruljen og Sigrids Stue holder kreativ workshop for børn
Vinteren er ikke altid rar imod lege-glade børn og unge. Fritidspatruljen byder derfor velkommen til en
kreative søndag indenfor i varmen i Sigrids Stue.
Kom og tegn på vinduer, lav street-art, form din egen skulptur, eller noget helt andet.
Vi ses i Foreningernes Hus søndag den18. marts, kl. 14.30-16.30. Tilmelding ikke påkrævet.

Søndag den 25. marts - Klokken 14 - 16
”Hjælp mit barn er blevet teenager”

Forældre Debatforum inviterer til debatmøde i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A
Oplæg ved Helge Hallmann, psykolog hos Børnecentret, Århus Kommune.
Efter oplægget er der lagt op til spænde debat blandt deltagerne og mulighed for at spørgsmål.
Hvis du ønsker børnepasning i forbindelse med mødet, så skal du tilmelde dig senest tirsdag den 20.
marts til Samvirkesekretær Helle Hansen. Ring eller skriv - mobil 2920 8978 / helhan@aarhus.dk
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Tirsdag den 27. marts kl. 16.30 – 19.00
Kvartalsmøde i Samvirket

Dagsorden til udsendes i uge op til Kvartalsmødet.
Husk venligst at tilmelde dig senest fredagen inden mødet af hensyn til bordopdækning – og skriv også
hvis du vil spise med kl. 19.00, når mødet er slut. Tilmelding til helhan@aarhus.dk / tlf. 2920 8978

Den 1. og 2. april i Foreningernes Hus
Den aktive Kvindeforening holder loppemarked
Torsdag den 5. april, også fra klokken 14-17
Havefolket laver aktiviteter i Toveshøjhaven
De aktive i Verdenshaverne går i sving med at få ordnet jorden i Toveshøjhaven, der ligger ved
indgangen til Haslebakker for enden af Lenesvej. Alle haveinteresserede er velkommen. Husk
arbejdstøj og gerne handsker.

Mandag den 9. april klokken 14 – 19 i Foreningernes Hus
Foreningen Piger på Tværs byder kvinder og børn velkommen til en Kulturdag
Her vil der være mulighed for at lave mange forskellige kreative aktiviteter. Blandt andet vil vi i
fællesskab lave et kunstværk, som skal foræres til Gellerup.
Der vil også blive solgt mad fra ca. otte forskellige kulturer, som foreningens medlemmer kommer fra.
Formålet er at styrke sammenholdet og fællesskabet på tværs af vore kulturer.

Lørdag den 14. april Klokken 10 - 15
En åben foto-dag på bydelsportalen gellerup.nu
Hvis du kun har lyst til at blive bedre til at tage billeder og redigere dem bagefter, så er det muligt.
Lørdag den 14. april kl. 10-15 holder gellerup.nu en fotoworkshop, som er åben for kursister på
borgerjournalistkurset og alle andre foto-interesserede.
Underviser fotodagen er journalist Birger Agergaard, som er redaktør på bydelsportalen og bladet
gellerup.nu. Kontakt Birger på telefon 6130 8699 eller birger@bydele.dk.

Søndag den 29. april - Klokken 14 - 16
”Den perfekte far og mor – udfordringen ved at være forælder”
Forældre Debatforum inviterer til debatmøde i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A
Spændende oplæg ved områdekoordinator Ellen Kappel, Familiecenter Vest, og Anett S. Christiansen,
pædagog og afdelingsformand på Toveshøj. De lægger med hver deres oplæg op til debat om, hvordan
der kan blive taget hul på myterne og rygterne om det at være forældre, hvor det bestemt ikke altid er
muligt at være perfekt.
Hvis du ønsker børnepasning i forbindelse med mødet, så skal du tilmelde dig senest tirsdag den 24.
april til Samvirkesekretær Helle Hansen. Ring eller skriv - mobil 2920 8978 / helhan@aarhus.dk.

Søndag den 29. april klokken 14 - 17
Aktivitetsdag i Gelleruphaven
De aktive i Verdenshaverne mødes igen for at lave aktiviteter og rode i jorden. Denne gang foregår det
igen Gelleruphaven, der ligger i svinget på Gudrunsvej 3-5.
Ta´ dit arbejdstøj - og kom ned og giv en hånd med.
Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet..
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