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Kære aktive i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Over 100 deltagere netværkede til Samvirkets Årsmøde
To nye blev valgt ind i styregruppen, og ildsjæle blev
æret med chokolade og blomster

Der var fuldt hus til årsmødet i Samvirket, hvor deltagerne
rundt ved små boder kunne høre om hele 30 forskellige
kulturtilbud som foregår i området.
Ved valget til Samvirkets styregruppe blev Abdulmalik
Farah, Lone Hedelund, Ilham Mohamed, Susanne Schmidt
genvalgt, og Safa Dekmak fra Den Aktive Kvindeforening
og Ann-Sofie Christensen fra Sigrids Stue valgt ind.
Og det var en glad og overrasket Walid Mahmoud fra
Ramallah-spejderne, der fik overrakt Samvirkets Pris 2013, mens Trille Lucassen fra Cirkus Tværs,
Hala Tallouzi fra Den Aktive Kvindeforening og Nahed El Baba og Saoussane El Abbas fra
Perlevennerne og Bydelsmødrene var nominerede til prisen.

Husk at nu er der ansøgningsfrister til Samvirkets Aktivitetsmidler
Tidsfrister for ansøgninger om Aktivitetsmidler er 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november

Lokale foreninger kan søge støtte til aktiviteter og arrangementer for beboere i Gellerup /Toveshøj
– men planlæg i god tid inden arrangementet. Find ansøgningsskemaet på www.samvirket.dk
under ”Tips og Støtte” og indsend gerne ansøgningen på mail.

Nordgårdskolens bygninger rives ned fra april – bortset fra børnehaverne
Aarhus Kommune river Nordgårdskolen ned for at bygge nye børnehaver

Nordgårdskolen vil blive indhegnet, mens bygningerne bliver revet ned i løbet af foråret og
sommeren. Herefter bliver der sået græs på området, så beboere kan nyde den ekstra græsplæne.
Bygningen med institutionerne Viben, Unimukken og dagplejens legestue bliver ikke berørt.
I 2014-2015 bygges en ”børneby” med børnehaver, vuggestuer og sundhedsplejersker. Her flytter
de børneinstitutioner ind, der i øjeblikket ligger, hvor Helhedsplanens veje skal gå.

Invitation til byggerodsoase med underholdning og information
Fredag d. 8. marts kl. 16.30-19.30 på Gellerupscenen

Gellerupsekretariatet og en række foreninger inviterer beboere og ansatte til festlig underholdning
med Omar Marzouk, dans og musik fra flere lande samt Opgang2’s forestilling ”Himlen over os”.
Desuden får man en opdatering på, hvad der sker i den fysiske helhedsplan i 2013. Der kan købes
lettere retter, som forskellige foreninger står for.
Bestil gratis billetter hos Pia Katballe på pks@aarhus.dk eller på helhedsplankontoret Gudrunsvej
78 (ved siden af Al Amir Pizza).

Ny boligsocial leder i Brabrand Boligforening og ny boligsocial helhedsplan
Brabrand Boligforening er i fuld gang med at ansætte en leder for den boligsociale indsats.

Den nye leder er begyndelsen på den nye boligsociale helhedsplan for Gellerup/Toveshøj, som
forventes at sættes i værk i løbet af 2013 med midler fra Landsbyggefonden. Lederen forventes at
starte op 1. april. Den endelige godkendelse af prækvalifikationen fra Landsbyggefonden ventes
der stadig på. Men den er snart på vej, lover fonden.

Medarrangører til dimissionsfest og grundlovsdag
Hvem vil være med til at planlægge Gellerup Dimissionsfest 2013 og Grundlovsdag 5. juni
2013?

Igennem flere år har der været tradition for at fejre vores studenter og udlærte svende ved
Gellerup Dimissionsfest. Gellerup Grundlovsdag plejer også et være en festdag med mange
deltagere, der fejrer demokratiet.
Vil du være med i planlægningen i en af disse store Gellerupdage, så kontakt
samvirkesekretærerne Helle (tlf. 2920 8978) eller Ulla (tlf. 6155 8561).

Samvirkets Introdag til Gellerup/Toveshøj for alle interesserede
Tirsdag d. 12. marts 2013
Kl. 8.30-15 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej)

Få personligt kendskab til dine mange samarbejdspartnere i Gellerupparken og Toveshøj og hør
hvilke opgaver og aktiviteter, som de har ansvar for.
Intro-dagen er både for ansatte og frivillige, som er aktive i Gellerupområdet.
Sidste frist for tilmelding tirsdag den 5. marts til samvirkesekretær Helle Hansen på
helhan@aarhus.dk.

Husk Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag d. 19. marts 2013
Kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej)

Dagsordnen til Kvartalsmødet kan læses på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk ca. en uge
før mødet holdes. Tilmeldinger af hensyn til bordopstilling modtages af samvirkesekretær Helle
Hansen på helhan@aahus.dk. Ønsker du at spise med efter mødet kl. 19.00, bestilles maden
senest fredag inden mødet også hos Helle Hansen.
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

