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Kære aktive i Samvirket  
Foråret er kommet og alt er ved at springe ud. Og Samvirket springer med et Nyhedsbrev 
til alle aktive i netværket. 
Her kan du læse om Samvirkets næste Kvartalsmøde, der har fokus på de store 
helhedsplaner – både den fysiske og den boligsociale.  Kvartalsmødets deltagere får en status på, hvor 
de to planer er i dag – og hvad der er næste, som komme til at ske. Og det er muligt både at stille 
spørgsmål, kommentere, kritisere og give råd. 
Du kan også læse, at Samvirkets ad hoc gruppe Verdenshaverne, der nu har fået egen støtteforening. 
Og om Verdenshavernes ”Altankasse-dage”, hvor beboerne kan få altankasser til altanen for en 10ér. 
Og så er der masser af fester på vej denne sommer – Gelleraps for de unge blev holdt allerede sidste 
weekend. Der er Grundlovsfest for alle 5. juni, og Sankt Hans den 23. juni, hvor heksen brændes af.  
Endelig er en gruppe friske unge i fuld sving med at arrangere en stor demissionsfest for områdets 
dimittender, der bliver fejret med et ordentligt gilde torsdag den 28. juni.  
Og Samvirket holder også et møde for områdets unge, hvor de skal komme med deres bud på Gellerups 
fremtid. Og i Foreningernes Hus er alle foreningerne meget optaget af flytningen til den hvide gård, 
som skal finde sted i løbet af sommeren. Læs mere nedenfor: 
 

Go´dag Sommer-grill med luftballon 
Sommeren i Gellerup blev traditionen tro indviet med en ordentlig 
havefest med mere end 1000 personer til grillspisning.  

Forinden havde 144 børn været så heldige at få en 
tur i den fantastiske luftballon som steg til vejrs 
fra grusfodboldbanen midt i Gellerupparken.  
Og der var også herligt gøgl med Cirkus Tværs og 
flot dans ved Jafra, Arabisk Dansk Kulturhus. 
Med sådan en premiere er der igen lagt op til et 
brag af en sommer i Gellerup og Toveshøj.               Foto: Mohammed Ibrahim 
 

Forårets kvartalsmøde i Samvirket handler om helhedsplanerne 
Samvirket inviterer alle interesserede til kvartalsmøde i Foreningernes Hus  
Tirsdag den 29. maj - kl. 16.30 – 19.00 
Helhedsplaner er temaet for Samvirkets Kvartalsmøde – både den fysisk og den boligsociale. 
På mødet vil alle deltagerne får en status på, hvor langt planerne er nået.  Og hvad de næste skridt 
bliver. Der vil blive give et rids over, hvordan den nye boligsociale helhedsplan tænkes iværksat – og 
det bliver muligt for Samvirkets deltagere at spørge, kommentere, kritisere og komme med gode råd. 
Kvartalsmøde har også det sædvanlige punkt med Samvirkets Tryghedsbarometer ved Lokalpolitiet, 
samt Samvirkets Runde, hvor det er muligt at komme med korte relevant beskeder omkring aktiviteter 
og initiativer i den kommende tid. 
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 
 

Samvirkets Unge-møde søndag den 3. juni kl. 19.00 i Foreningernes Hus 
Samvirket har sat fokus på ungdommen og deres drømme for fremtidens Gellerup og Toveshøj. 
Ønsket er at få de unges stemme tydeligere frem i debatten.  Derfor inviteres alle områdets unge til et 
stort Unge-møde i Foreningernes Hus. Her vil nogle af de mange ideer, som nogle unge allerede er 
kommet frem blive diskuteret, og de nye ideer som måtte dukker op bliver også diskuteret – og 
sammen med Samvirket udvikles ideerne sig måske til konkrete initiativer, der skal være med til at 
forme Gellerup i en fremtid med helhedsplaner og store forandringer. 
Unge kan tilmelde sig Unge-mødet hos Samvirkets sekretariat – helhan@aarhus.dk 
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Flytning af Foreningernes Hus til den Hvide Gård og Laden 
Nordgårdskolen skal omdannes til en ny børneby i Gellerup, hvor institutionerne for områdets mindste 
skal samles i forbindelse med gennemførslen af Helhedsplanen. 
Det betyder, at Foreningernes Hus skal finde et nyt tag over hovedet – og det bliver på den Hvide Gård, 
der tidligere husede Brabrand Boligforenings administration. Samtidig indledes der et samarbejde med 
beboerhuset Laden, således af der fremover bliver masser af foreningsaktiviteter på begge sider af 
Edwin Rahrsvej. 
Flytningen af Foreningernes Hus kommer til at finde sted hen over sommeren. 
  

Verdenshaverne har fået sin egen støtteforening 
Samvirkets ad hoc gruppe Verdenshaverne har nu etableret sig med støtteforeningen ”Verdenshavernes 
Venner”, der vil arbejde for at forbedre og fastholde livskvalitet, virkelyst og naturoplevelser i Gellerup 
til gavn for beboere og til inspiration for byområdets gæster.  
Du kan høre om Verdenshaverne via nyhedsbreve.  
Se hvordan på www.samvirket.dk/verdenshaverne 
Søndag den 13. maj var det ”Altankasse-dag” i 
Toveshøjshaven. Her kunne beboerne kigge forbi og høre 
nærmere om Verdenshaverne og samtidig få en altankasse 
med lidt krydderurter og småblomster med hjem til at dyrke 
på altanen.  
Der er ”Altankassedag” i Gelleruphaven søndag den 3. juni kl. 14.00-17.00 
 

Forældre Debatforum laver dialogforum for forældre 
Forældre Debatforum har løbet af foråret holdt tre debatmøder med forskellige temaer omkring 
børneopdragelse og ungdomslivet. 
Det seneste møde om ”Den perfekte forælder” endte med at have så god en debat, at deltagerne blev 
enige om at arrangere et nyt møde allerede søndag den 3. juni – hvor der er fokus på børneopdragelse 
af børn mellem nul og 12 år. 
Ad hoc-gruppen Forældre Debatforum under Samvirket i Gellerup og Toveshøj består af aktive lokale 
forældre, ildsjæle og socialarbejdere, som 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 hverdage 
 

Demissionsfest 
Torsdag den 28. juni fejres alle Gellerup nye dimittender med en stor Demissionsfest i Foreningernes 
Hus. Det er en aktiv gruppe af sidste sommers dimittender, der har påtaget sig opgaven at arrangere 
dette års fejring af de nyuddannede unge mennesker, som bliver inviteret til festlighederne sammen 
med deres forældre. 
I løbet af arrangementer bliver der både holdt taler og overrakt diplomer og gaver, og der vil også blive 
forskellige indslag med underholdning. Aftenen slutter af med en Gallamiddag for alle dimittenderne, 
og der bliver også musik og underholdning. 
Dimittender kan tilmelde sig demissionsfesten bl.a. via Samvirkets Sekretariat. 

 
Samvirkets Aktøratlas 
Hvis du gerne vil have et overblik over alle de mange forskellige 
både frivillige og kommunale indsatser og aktiviteter og tilbud, 
som findes i Gellerup og Toveshøj, så er der hjælp på vej.  
Om kort tid vil der nemlig kunne købes et opdateret Aktøratlas i 
plakatstørrelse, som du kan hænge op hjemme i din forening, 
institution eller på dit kontor.  
Kontakt Samvirkets Sekretariat og hør nærmere. 
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Boligsocial Helhedsplan 2013-17 
Halvvejs inden i den nuværende periode med boligsociale indsatser har Landbyggefonden givet grønt 
lys for, at Gellerup og Toveshøj kan formulere en ny ansøgning, som skal samle, fokusere og forbedre 
boligforeningens sociale indsats. Den nye plan skal sikre, at der er fælles overordnet organisering med 
mål og retning for de kørende projekter så som Foreningernes Hus og Fritidspatruljen og samtidig 
sikre, at der er en sammenhæng med den fysiske helhedsplan. 
I første omgang skal der inden sommerferien sendes en 5-siders overordnet ansøgning af sted til 
Landsbyggefonden. Ansøgningen skal senere uddybes i løbet af efteråret når Landsbyggefonden har 
sagt ok til de forslåede til indsatser. Den nye boligsociale helhedsplan skal træde i kraft fra årsskiftet. 
 

Samvirkets Kalender maj-juni 2012 
 

Tirsdag den 29. maj klokken 16.30-19.00  
Samvirkets Kvartalsmøde i Foreningernes Hus – Tema: Helhedsplanerne 
 
Torsdag den 31. maj 
Åbent Hus i Laden – mød de nye medarbejdere – Edwin Rahrs Vej 6b 
Ane Marie Hindhede er ny husmand i Laden, og Grete Aagaard er ny projektleder samme sted. Kom og hils på 
de nye medarbejdere og byd dem velkommen til området. 

 

Søndag den 3. juni klokken 14-17  
Altankassedag i Gelleruphaven – i svinget på Gudrunsvej 
Altankassedag i Gelleruphaven, hvor beboerne og andre interesserede kan kigge forbi og få en 
altankasse med lidt krydderurter og småblomster med hjem til at dyrke videre på altanen.  
Ta´ dit arbejdstøj og kom ned og giv en hånd med. 
 

Søndag den 3. juni klokken 14-16 
Forældre i dialog – beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A 
 
Søndag den 3. juni klokken 19 
Samvirkets Ungemøde – Foreningernes Hus 
 
Tirsdag den 5. juni klokken 14-18  
Grundlovsfest i Gellerup 
I Gellerup er der efterhånden tradition for, at vi fejrer Grundloven med en ordentlig fødselsdagsfest for 
børn og voksne. Igen i år arrangeres grundlovsfesten sammen med Nydansk Ungdomsråd og lokale 
foreninger. Dagen byder både på taler, sang, dans og musik. Og der vil være en bodgade med de 
politiske ungdomspartier og en række frivillige organisationer. Grundlovsfesten finder sted på 
Legepladsen bag Klubberne i Gellerup, Dortesvej 47. Klokken 14 starter optog fra Laden på Toveshøj. 
 

Lørdag den 23. juni klokken 19.30 – 22.00  
Sankt Hans på Toveshøj 
Solhvervsfesten fejres igen i år på Toveshøjs Festplads foran Laden. Her laves stort bål og heksen 
sendes af sted til Bloksbjerg med fyrværkeri og tjubang. 
Der vil være lege for både børn og voksne sammen med Fritidspatruljen – og mulighed for at lave 
snobrød over bål sammen med Rammallah Spejderne. 
 

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


