Samvirkets Nyhedsbrev nr. 19 – august 2013

Kære aktive i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Velkommen tilbage efter en hed dansk sommer

God sommer i Gellerup med masser af aktiviteter for børn og unge
Det er været en lang, varm og hed sommer i Gellerup, som også
har været præget af Ramadanen, men det har dog ikke holdt
aktiviteterne i ro.
De sidste fire onsdage er der under den stegende sol blevet
spillet masser af fodbold til Gellerup Cup. Antallet af tilmeldte
hold har dog været lidt mindre en normalt.
Andre aktiviteter har været Fritidspatruljens aktivitetsdage i
samarbejde med Sigrids Stue, legedage på Toveshøj og meget
mere.
Tradition tro inviteres alle til grillfest ved Legepladsen, Dortesvej 47, for at sige tak for en god
sommer og goddag til en ny sæson tirsdag den 13. August kl. 18.00.
Alle er meget velkommen til at komme og hygge sig sammen. Læs programmet på Gellerup.nu.

Gellerups dimittender blev fejret
Godt 30 unge blev fejret med taler og rosende ord af blandt andet borgmester Jacob Bundsgaard, da
Gellerup holdt dimissionsfest for områdets unge i Foreningernes Hus torsdag den 27. juni.
Der var også blomster, chokolade og diplomer til de unge, som var inviteret til festen sammen med
deres forældre.
Filmprojekt Gellerup havde lavet en lille film om nogle af dimittenderne, og der bliver også lavet et
program om selve arrangementet, som senere på sommeren kan ses på bydelsportalen gellerup.nu

Beboerhøring om den nye boligsociale helhedsplan for beboere og frivillige i
Gellerup/ Toveshøj
Søndag den 8. september 2013 kl. 14.30 – 17.30 holdes der beboerhøring i Foreningernes Hus
Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej).
Her er mulighed for at få overblik over de mange kommende boligsociale projekter i området.
Og du kan være med til at påvirke planen med dine erfaringer om, hvad der virker, og hvad vi har i
området at bygge videre på.
Tilmelding til samvirkesekretær Ulla Bording Jørgensen på tlf. 6155 8561
Der vil være tolke til stede, så alle kan deltage med deres mening.

Samvirkets Introdag til Gellerup/Toveshøj for alle interesserede –
Vil I være besøgssted tirsdag den 17. september?
Tirsdag d. 17. september 2013 holder Samvirket igen introdag til Gellerup. Hvis din institution,
arbejdsplads eller forening gerne vil være besøgssted – så tilmeld jer til Samvirkesekretær Helle
Hansen helhan@aarhus.dk senest torsdag d 5. september. Besøget, som er af en halvtimes
varighed, finder sted i løbet af tidsrummet kl. 9.30 til 13.15.
For deltagere i Samvirkets Introdag lyder programmet; kl. 8.30-15.00 med start og slut i
Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej)
Deltagerne i dagen får et personligt kendskab til mange samarbejdspartnere i Gellerupparken og
Toveshøj og hører om, hvilke opgaver og aktiviteter besøgsstederne har ansvaret for.
Intro-dagen er både for ansatte og frivillige, som er aktive i Gellerupområdet. Sidste frist for tilmelding
tirsdag den 10. september til samvirkesekretær Helle Hansen på helhan@aarhus.dk.
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Husk Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag d. 24. september 2013
Kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej)

Dagsordnen til kan læses på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk ca. en uge før mødet holdes.
På dette kvartalsmøde skal udkastet til den kommende valgprocedure til Samvirket styregruppe
diskuteres – udkastet kan ses på Samvirkets hjemmeside www.samvirket.dk
Tilmeldinger af hensyn til bordopstilling til samvirkesekretær Helle Hansen på helhan@aahus.dk.
Ønsker du at spise med efter mødet kl. 19.00 – så send en mail til Helle senest fredag inden mødet.

Kommende aktiviteter i Gellerup – Toveshøj
Borgermøde om vejeplan i høring hen over sommeren
Mandag den 19. August kl. 19.00 holdes der borgermøde om den nye vejstruktur i Gellerup,
Lokalplan 932, i Skovgårdsparkens Selskabslokale på Ingasvej. Vejplanen har været sendt i høring hen
over sommeren og kommentarer til planen skal sendes til kommunen inden 28. august.
Borgermødet er arrangeret af Gellerup Fællesråd i samarbejde med afdelingsbestyrelserne i Gellerup
og Skovgårdsparken. Læs mere på www.gellerupfaellesraad.dk

Hjælp Radar med til at fylde A-Toget med mennesker 2. lørdag i Aarhus Festuge
Radar 8220 har i samarbejde med Det Türkise Telt booket det svensk/tyrkiske 'Tallafunk'-orkester
GADJOS (fb.com/gadjos) som hovednavn til et festuge-arrangement på A-Toget (aka den gamle
GellerupScenen) lørdag den 7. september.
Mads fra Radar siger: ”Nu skal vi bare have fat i nogle flere navne, gerne med tilknytning til Gellerup,

anden underholdning, en fed indretning, og hvad der ellers skal til for at skabe et brag af en fest! ”
Hvem er med? Lad os vise, hvad Gellerup kan!,” opfordrer Mads, som du kan maile eller ringe til:
mads@radarlive.dk/ 50701672

Gellerup Stemmer-kampagnen – Foreninger skal være med til at få
stemmeprocenten i vejret i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag den 19. november er der kommunalvalg. Op til valgdatoen vil Samvirket sammen med aktive i
lokalområdet være med til at lave en masse aktiviteter for at få stemmeprocenten i området i vejret.
Et udvalg arbejder allerede med en masse gode ideer, og senere i august ville alle områdets
foreninger blive inviteret til et møde for om at gøre ”Gellerup Stemmer” til en succes.
Vil du gerne være med, så kontakt Samvirkets sekretariat.

Gellerup åbner op i Festugen – guideture for nysgerrig aarhusianere med
udgangspunkt fra Gellerup Museum – guider efterlyses!!!
I Aarhus Festuge gennemføres et projekt i Gellerup, der bliver kaldt ”Fra stigma til sted – et
pilotprojekt om byvandringer i belastede boligområder”. Her får nysgerrige aarhusianere mulighed for
at lære Gellerup bedre at kende, ved at lokale beboere er guider på byvandringer, hvor området og
hverdagslivet vises frem. Formålet er at give deltagerne i byvandringen et mere nuanceret og nært
forhold til området, både socialt og kulturelt og til de mennesker, der bor der.
Har du lyst, eller kender du nogle, som har lyst til at være med til at være guide og vise rundt?
Der bliver holdt kursusdag for rundviserne søndag den 18. august på Gellerup Museum – og så skal
man være parat til at guide besøgende rundt i området 2-3 gange i løbet af festugen.
Yderligere oplysninger – kontakt Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75/e-mail: hellehm@gmail.com.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat
Samvirke-koordinator Ulla Bording Jørgensen (Brabrand Boligforening) e-mail: ulbo@bbbo.dk mobil 61 55 85 61
Samvirkesekretær Helle Hansen (HotSpotcentret, Aarhus Kommune) e-mail: helhan@aarhus.dk mobil 29 20 89 78
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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