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Samvirket i Gellerup og Toveshøj 
Sekretariat 

• Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) – email: hhn@fa.aarhus.dk – mobil 2920 8978 
• Naboskaber Lene Christensen (Brabrand Boligforening) – email: naboskaberne-lene@stofanet.dk – tlf. 86251016 

Årsmøde med flot fremmøde 
Samvirket i Gellerup og Toveshøjs holdt første ordinære årsmøde den 22. februar med et flot fremmøde på over 
et halvt hundrede repræsentanter fra både kommunale og private samarbejdspartnere samt besøg af 
borgmester Nikolai Wammen og rådmand Gert Bjerregaard. 
Styregruppen fortalte om Samvirkets første arbejdsår og fremlagde planen for forårets kampagne ”Godt børne- 
og ungdomsliv”. Og medlemmerne af styregruppen fik mandat til at fortsætte indsatsen endnu et år. 
Styregruppen 2009 består af Rabih Azad-Ahmad, Iman Yacoub, Troels Knudsen (afd. 5), Walid Mahmoud (afd. 
4), Sheikh Abdul Rashid, Inge Kjærgaard, Anders Glahn, Gitte Krogh, Lars Bro samt Ilham Khalif Mohamed. 
 
Kampagne om godt børne- og ungdomsliv 
I midten af marts lød startskuddet for kampagnen ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj”. Den 
åbnede med, at der blev ringet på 2400 dørklokker i Gellerup og Toveshøj og snakket med alle beboerne og delt 
pjecer ud om, hvordan vi sammen kan være med til at give områdets børn og unge et godt liv.  
På Gellerup Bibliotek deltog mere end 40 børn i påskeferien i fotokonkurrencen ”Godt børne- og ungdomsliv” og 
skød over 400 flotte billeder om emnet. Vinderne blev senere kåret på borgermødet i GLOBUS1. 
 
Borgermøde med stor aktivitet 
Hele Gellerupparken og Toveshøj blev lørdag den 29. marts inviteret til Borgermøde i GLOBUS1, hvor 
overskriften også gik på ”Godt børne- og Ungdomsliv”. Her blev der holdt workshops for både børn, unge og 
voksne. Børnene tegnede en drømmevæg, mens de unge arrangerede et mini Blok Party, og de voksne deltog i 
café-debatter. Resultaterne af dagens indsats blev præsenteret ved en stor fælles afslutning sidst på 
eftermiddagen. Næsten 300 børn og voksne deltog i selve borgermødet, og endnu flere kiggede forbi.  
 
Blok Party ’08 – infomøde for frivillige den 6. maj 
Samvirket i Gellerup og Toveshøj bakker op om sommerens Blok Party, som finder sted på plænen midt i 
Gellerup lørdag den 21. juni. Lige som sidste år laves Blok Party i samarbejde med Chadi og Oscar. 
Allerede nu på tirsdag den 6. maj kl. 16.30 i Beboerhuset Yggdrasil er der informationsmøde om sommerens 
Blok Party, Og der er brug for rigtig mange frivillige til at løse alle de opgaver, som følger med, når der skal 
holdes en stor havefest for beboerne i Gellerup, og resten af Århus er inviteret med som gæster.  
Yderligere oplysninger fås hos naboskaber Lene Christensen i Yggdrasil tlf. 86 251016. 
  
Smuk Dagen i Gellerup og Toveshøj – tirsdag den 20. maj 
Oprydningsdagen er aflyst og afløst af Smuk Dagen, fordi vi i år sætter fokus på at gøre Gellerup og Toveshøj til 
to renere og pænere afdelinger. I år er det Meyerne, som skal lære skoleeleverne fra Nordgårdskolen, 
Lykkeskolen og Tovshøjskolen at sortere affald. Det kommer til at foregå med blandt andet skattejagt og 
affaldssorteringskonkurrencer rundt ved containerpladserne i løbet af dagen. 
Samtidig opfordres frivillige fra Samvirket til at melde sig til at være med til at beplante 1776 blomsterkasser, 
som skal få Gellerup til at blomstre. Blomsterplantningen foregår hele dagen på festpladsen i Gellerup – og her 
er brug for alle de hænder, der har tid og lyst til at hjælpe til. Blomsterkasserne er en gave til alle beboerne i 
anledning af Brabrand Boligforenings 60 års jubilæum. Smuk Dagen slutter med en flot cirkusforestilling af 
Cirkus Tværs kl. 16.30 på Gellerup Festplads. Alle, der har lyst til at hjælpe, er meget velkommen – evt. 
tilmelding til Helle Hansen – tlf. 2920 8978. 
  
Kvartalsmøde i Samvirket tirsdag den 3. juni  
Samvirkets næste kvartal møde foregår tirsdag den 3. juni kl. 16.30 i Livsværksstederne.  
Dagsorden til mødet udsendes senere og vil blandt andet komme til at handle om nogle af de mange gode ideer, 
som kom frem i voksen-workshoppene ved borgermødet i GLOBUS1. 
Kvartalsmødet slutter af med spisning kl. 19.00 for de som har tilmeldt sig hos hhn@fa.aarhus.dk 
 

Husk at du kan følge med i, hvad der sker i Vestbyen på borgerportalen www.aarhusvest.dk.  
 

Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet. 
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