Samvirkets Nyhedsbrev nr. 14 – august 2012

Kære aktive i Samvirket
Velkommen tilbage fra sommerferien – i Samvirkets Nyhedsbrev nr. 14 kan vi berette om en rolig sommer i Gellerup, hvor
vejret ikke har været alt for godt, og hvor ramadanen er i fuld gang. Men der har også hele sommeren igennem været
masser af sjove aktiviteter for børn og unge, som du blandt andet kan læse om på bydelsportalen www.gellerup.nu

Intro-dag Gellerup - Tilbud til alle nye medarbejdere og aktive i Gellerup
Tirsdag den 18. september inviterer Samvirket igen alle nye medarbejdere, foreningsaktive og nysgerrige beboere til at
deltage i Gellerup Intro-dag, hvor der er mulighed for at lære området at kende indefra
Dagen starter om morgenen kl. 8.30 i Foreningernes Hus (som i sommer er flyttet op på den hvide gård, Gudrunsvej
10A). Her er der 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. 15.00.
Tilmeldingsfrist til Intro-dag senest tirsdag den 11. september til helhan@aarhus.dk
Læs mere på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk – eller i den vedhæftede folder om Intro-dagen
Hvis du forening eller aktivitet gerne være et besøgsmål på intro-dagen kan du henvende dig til Samvirkets sekretariat.

Samvirkets Kvartalsmøder i 2012/2013
Skriv allerede nu datoerne op for efterårets Kvartalsmøder i Samvirket.
Det bliver tirsdag den 25. september og tirsdag den 27. november. Møderne foregår i Foreningernes Hus, den hvide gård,
Gudrunsvej 10A. Mødetid er som sædvanlig kl. 16.30-19.00. Samvirkets næste Årsmøde finder sted tirsdag den 29.
januar 2013.
Indhold og dagsorden udsendes i ugen op til møderne. Husk at tilmelde dig til mødet.

Samvirkets Aktøratlas – hæng Gellerup op på væggen
Nu kan du få et hurtigt overblik over alle de mange forskellige frivillige og kommunale indsatser og
aktiviteter og tilbud, som findes i Gellerup og Toveshøj.
Samvirkets Aktøratlas er vedhæftet dette nyhedsbrev som en pdf-fil, du kan printe ud.
Men det kan også fås i plakatstørrelsen A1, som du kan hænge op hjemme i din forening, i din
institution eller på dit kontor.
Kontakt Samvirkets Sekretariat og hør nærmere.

Festugen holder fest i Gellerup – der er brug for praktiske hænder
Den 5. og 6. september løber Westside, Upside, Downside af staben i Gellerup.
Forestillingen starter kl. 18.30 med markedsplads foran Laden.
Kl. 19 bliver der kaldt til parade gennem Gellerup med spændende stop undervejs og som ender
med det spektakulære vertikale teater på de høje gavle på Gudrunsvej.
Festen slutter af med et gardenparty imellem blokken med lækker musik.
Få mere info: www.westupdown.dk.
Der bliver brug for en masse praktiske hænder, så hvis nogen har lyst til at give en hånd med, så
kontakt Janne på janne@gelleruphojskole.dk/ 2282 4007.

Gellerup.nu med ny adresse på den hvide gård, Gudrunsvej 10A
Bydelsportalen Gellerup.nu er flyttet fra Nordgårdskolen op til den hvide gård, hvis
redaktionen har lejet sig ind i et lokale i vestfløjen oppe under hanespærerne –
oven på Foreningernes Hus.
Redaktionen, der består af frivillige borgerskribenter og redaktør Birger Agergaard,
vil herfra sørge for, at der dagligt kommer aktuelle lokale nyheder på portalen og i
magasinet Gellerup.nu, der hver måned udkommer sammen med Skræppebladet.
På fotoet ses Birger Agergaard og praktikant Heidi Eriksen på det nye kontor.
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Verdenshavernes arbejdsdage i Toveshøjhaven i efteråret
Verdenshaverne består af to haver - den ene i svinget på Gudrunsvej og den
anden ved Hasle Bakker.
Efterårets aktivitetsdag i Gelleruphaven: Søndag den 28. oktober og aktivitetsdage i Toveshøjhaven: Søndag den 26.
august, 16. september og den 7. oktober. Hver gang er det fra kl. 14 til 17.
Du kan også følge Verdenshaverne på www.samvirket.dk under ad hoc-grupper Verdenshaverne.

Ny museumsudstilling: Gellerup og Toveshøj i forening
Gellerup Museum præsenterer en ny udstilling om forenings- og klublivet i området gennem mere end 40 år.
Gellerup og Toveshøj har haft et rigt og forskelligt foreningsliv, og vi vil på museet gerne fortælle om det.
Udstillingen åbner fredag d. 31. august kl. 15 – og der er åbent på museet i kl. 14-16 lørdag og søndag den første
weekend i september.
Kender du en forening, der har lyst til at bidrage med tekst, billeder eller genstande til udstillingen, er den meget
velkomne til at henvende sig til museumsinspektør Helle Sørensen på heso@bbbo.dk - eller på mobilnr: 60462392.
Læs mere på museets nye hjemmeside på www.gellerupmuseum.dk

Markedsdag - Gellerup for Libanon – lørdag den 8. september
Kom og oplev en spændende markedsdag for hele familien med musik, madboder, cirkus-underholdning, cykelløb, café,
ansigtsmaling, spejderaktiviteter og meget andet!
Det er palæstinensere i Gellerup og folk fra Gellerup Kirke, der i fællesskab med denne event ønsker at støtte socialt
arbejde i flygtningelejrene i Libanon. FDF, Ramallah-spejderne og Danmission er medarrangører.
Markedsdagen forgår lørdag den 8. september i det nye Foreningernes Hus på den hvide gård, Gudrunsvej 10 A, og på
græsplænen ude foran.
Læs mere på Facebook: http://www.facebook.com/gellerupforlibanon

Samvirkets Kalender - Eftersommeren 2012
•

Søndag den 26. august – Verdenshavernes arbejdsdag i Toveshøjhaven.
Kl. 14-17 – ved indgangen til Hasle Bakker indgang ved stien fra Janesvej.

•

Torsdag den 30. august 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.

•

Fredag den 31. august kl. 15.00 – åbning af Gellerup Museums nye udstilling: Gellerup og Toveshøj i
Forening. – Og åbent lørdag og søndag kl. 14-16.

•

Onsdag og torsdag – den 5. og 6. september Westside, Upside, Downside – Festuge i Gellerup

•

Lørdag den 8. september – Markedsdag – Gellerup for Libanon.

•

Tirsdag den 18. september Samvirkets Introdag til Gellerup kl. 8.30-15.30

•

Tirsdag den 25. september Samvirket Kvartalsmøde kl. 16.30-19.00 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.
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