Samvirkets Nyhedsbrev nr. 16 – december 2012

Kære aktive i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Her kommer årets sidste nyt fra Samvirket med ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

Foreningernes Hus fejres med åbent Hus
Tirsdag d. 18. december 2012
Kl. 14-18 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A

Foreningernes Hus er flyttet til nye lokaler, og det markeres med dette arrangement. Her kan man
se det nye Foreningernes Hus og opleve bl.a. borgmesteren og viceborgmesteren, Cirkus Tværs,
Jafra-danserne, Opgang 2, digter Yahya Hassan og Ramallahspejderne.

Debat med folketingsmedlemmer om Gellerups fremtid
Søndag d. 6. januar 2013
Kl. 14-16 i Gellerup Museum Gudrunsvej 16, 6. th.
Med Socialdemokraten Jens Joel og Venstre-kvinden Fatma Øktem, der begge har tilknytning til

Gellerup.
Der serveres kaffe og kage. Pris: 25 kr.
Tilmelding er nødvendig og kan ske på heso@bbbo.dk eller 60 46 23 92

Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj - workshops
Tirsdag d. 18. december 2012, tirsdag d. 8. januar, tirsdag d. 15. januar
Kl. 17-19 i Gellerup Museum Gudrunsvej 16, 6. th.

Danielle fra Den Gamle By sidder klar hver tirsdag eftermiddag kl. 13-17 for at indsamle netop din
historie om at bo og leve i Gellerup/Toveshøj. Desuden afholder hun workshops, som kan sætte
fortællingerne i gang. Fortællingerne om livet i Gellerup/Toveshøj skal være en del af en udstilling
i Den Gamle By, og alle deltagere i workshopsene bliver inviteret med til åbningen.

Åbent tv-studie i Filmprojekt Gellerup
Sidste tirsdag i hver måned i hele 2013
Kl. 10-14 i projektets lokaler på Tovshøjskolen

Her har du eller din forening mulighed for at lave reklame for den kommende måneds
arrangementer i Gellerup og Toveshøj via lokalTV.

Husk Samvirkets Årsmøde
Tirsdag d. 29. januar 2013
Kl. 17-20 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A

Vi afholder Samvirkets store årsmøde med tilbageblik på året der gik, valg af medlemmer til
styregruppen, underholdning, masser af networking og uddelingen af Samvirkets Pris til en person,
der har gjort en særlig indsats. Vær med til at foreslå kandidater til prisen allerede nu til en af
Samvirkets sekretærer.
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

