Samvirkets Nyhedsbrev nr. 15 – oktober 2012
Kære aktive i Samvirket
Så er vi godt i gang med efteråret, hvor ferien netop er overstået med masser af gode aktiviteter for børn,
unge og voksne både i GLOBUS1, Foreningernes Hus og i Laden alle ugens dage. Og i Cirkus Tværs var der
torsdag eftermiddag cirkusforestilling for alle, som tak fra støtten fra Samvirkets aktivitetsmidler, som var med
til at sponsere en udflugt til Bornholm, hvor de unge cirkusartister deltog i en masse spændende workshops.

Samvirkets sidste Kvartalsmøde i 2012
Årets sidste kvartalsmøde i Samvirket finder sted tirsdag den 27. november.
Mødet foregår i Foreningernes Hus på den hvide gård, Gudrunsvej 10A kl. 16.30-19.00.
Dagsorden udsendes i ugen op til møderne. Husk at tilmelde dig til mødet.
Obs – Du kan læse referater fra Samvirkets kvartalsmøder på www.samvirket.dk
Gellerupbænk inviterer til dialog
På Samvirkets septembermøde var der opbakning til et nyt dialogprojekt, hvor
området sammen skal bygge og dekorere en masse bænke.
Interesserede indkaldes til et opstartsmøde, hvor der skal findes ud af,
hvordan det kan gennemføres i praksis. Ligesom det skal afklares, hvem har
lyst til at indgå i en lille arrangementsgruppe osv.
Tilmelding til mødet til Pia Katballe - mail: pks@aarhus.dk
Mødet holdes onsdag den 24. oktober kl. 15-17 i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.

Mød kulturrådmanden på Gellerup Bibliotek
Torsdag den 1. november kl. 19.30-21.00 kan du møde rådmand for Kultur og
Borgerservice Marc Perera Christensen på Gellerup Bibliotek. Her inviteres du til debat om,
hvordan de kommunale tilbud fungerer på kulturområdet, på sports- og fritidsområdet og
mht. borgerservice og biblioteker? Og hvilke muligheder se du for den fremtidige udvikling
i Gellerupområdet?
”Det vil jeg, som rådmand for Kultur og Borgerservice, gerne have jeres bud på. Derfor
inviterer jeg hermed dig og din forening/organisation til åben debat om, hvordan I ser
kommunens rolle i netop jeres lokalområde. Kom og giv dit besyv med på mødet, som er
åbent for alle, ” opfordrer rådmanden i sin invitation. Rådmanden indleder med et kort
oplæg om Gellerup og omegn, set fra hans stol som rådmand, og han lægger derefter op
til en fri debat, som han glæder sig til at indgå i – og ikke mindst lytte til!

Kommunen deler kulturmidler ud til Gellerup og Toveshøj
Aarhus Kommune har oprettet en ny pulje for kunst og kultur i Gellerup og Toveshøj.
Fra den 15. november kan interesserede læse kriterierne for at søge pengene på www.gellerup.nu.
Ansøgningsfristen for 2012 er mandag den 3. december.
Ansøgere får svar indenfor to uger.

Den boligsociale helhedsplan bliver forsinket
Hovedtemaet på Samvirkets seneste kvartalsmøde var den kommende boligsociale helhedsplan, som området
siden foråret har arbejdet på at formulere til en ansøgning, der kan sendes til Landsbyggefonden.
I september blev det oplyst, at ansøgningen ville blive af sendt primo oktober. Men den blev forsinket og med
nogle få tilføjelser forventes den nu afsendt primo november. Et svar fra Landsbyggefonden kan forventes
omkring nytår. Herefter skal de foreslåede indsatsområder i planen uddybes og konkretiseres. Det arbejde skal
blandt andet laves i samarbejde med de aktive fra Samvirket, der på sidste kvartalsmødet meldte som
interesserede i at være med i det arbejde.
Læs eventuelt mere i referatet fra Samvirkets Kvartalsmøde i september, som du finder på www.samvirket.dk.
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Cirkus Tværs takkede for Samvirkets støtte til Bornholmsrejse
Torsdag i efterårsferien inviterede Cirkus Tværs på en festlig ekstra
cirkusforestilling, som tak for områdets støtte til en udflugt til Bornholm,
hvor 10 af unge fra Gellerup over en forlænget weekend mødtes med
cirkuskolleger fra Østersø-øens Cirkus Stjerneskud. Sammen gennemførte
de unge artister en masse workshops med jonglering, reb/trapez, spring,
breakdance og meget mere.
Det var blandt andet støtte fra Samvirkets aktivitetsmidler, som hjalp
artisterne med udgifterne til rejsen. Et par af de mindste artister havde
også deres mødre og mindre søskende med på rejsen, som gik rigtig godt.
Læs muligheden for at få støtte på www.samvirket.dk – se under Tips og Råd

Nu har 25 foreninger kontor i Foreningernes Hus
Der er netop flyttet 10 nye foreninger ind i Foreningernes Hus, som nu huser 25 foreninger på den
nye adresse i boligforeningens gamle administrationsbygning, Gudrunsvej 10A.
I alt bruges Foreningernes Hus til daglig af 40-50 forskellige foreninger.
www.foreningerneshus.dk
Introdag Gellerup - 30 nye medarbejdere og aktive kom ind under huden på Gellerup
Tirsdag den 18. september inviterede Samvirket nye medarbejdere, foreningsaktive og nysgerrige beboere
med på Gellerup Introdag. Godt 30 personer deltog i dagen, hvor de kon til at lære området at kende indefra.
Efterårets udgave Introdagen gik ruten forbi 16 forskellige besøgsmål lige fra de lokale skoler, til beboerhuse,
sundhedshuse, beboerrådgivning og lokalpolitiet. Læs mere på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk,
hvor du også kan finde kontaktoplysningerne på de steder, der blev besøgt.
Næste Introdag til Gellerup finder sted tirsdag den 12. marts 2013. Hvis din institution, forening eller aktivitet
vil være besøgsmål på introdagen, så henvend dig til Samvirkets sekretariat.
Verdenshavernes sidste arbejdsdag i Gelleruphaven
Efterårets sidste aktivitetsdag i finder sted i Gelleruphaven søndag den 28.
oktober fra kl. 14 til 17. Her vil der blandt andet blive serveret hjemmelavet
jordskokkesuppe lavet over bål.
Du kan også følge Verdenshaverne på www.samvirket.dk under ad hoc-grupper Verdenshaverne.

Samvirkets Kalender – Efteråret 2012
•
•
•
•
•
•

Gellerupbænken - opstartmøde onsdag d. 24. oktober kl. 15-17 Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Verdenshaverne i Gelleruphaven – søndag den 28. oktober kl. 14-17 ved Gudrunsvej 3-5
Mød kulturrådmand Marc Perera - torsdag den 1. november kl. 19.30-21.00 på Gellerup Bibliotek
Tirsdag den 27. november Samvirket Kvartalsmøde kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus
Husk - Mandag den 3. december - Ansøgningsfrist for Kunst- og Kulturmidler 2012
2013
Samvirkets Årsmøde, tirsdag den 29. januar 2013 kl. 17.00 – 20.00 i Foreningernes Hus
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.
Husk at du kan følge med i, hvad der sker i Gellerup og Toveshøj på bydelsportalen www.gellerup.nu
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