Samvirkets Nyhedsbrev nr. 20 – februar 2014

Kære aktive i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Få overblik og netværk på introdagen 11. marts
Kl. 8.30-14.30 i Foreningernes Hus Gudrunsvej 10A (den hvide gård ud til Edwin Rahrsvej)

Introdagen starter med morgenbrød i Foreningernes Hus og en introduktion til Gellerup-Toveshøj.
Herefter går man i grupper rundt til spændende aktører i lokalområdet. Grupperne mødes atter til
kaffe og opsamling kl. 13.30-14.30. Alle kan deltage i introdagen.
Vil du være besøgssted eller tilmelde deltagere, kan du svare på denne mail.

Hvem er den nye styregruppe i Samvirket?
Ved årsmødet i Samvirket blev der nedsat en ny styregruppe ved fredsvalg

Samvirkets nye styregruppe består i 2014 af Lone Hedelund, Maysaa Hassanein, Abigail Sortberg,
Awil Abdi Ade, Solvej Pedersen, Randa Radwan, - og på de faste pladser:
Ellen Kappel (for socialforvaltningen) og Anders Glahn (for Børn og Unge magistraten)
Henning Winther (for Brabrand Boligforenings administration), Anett Sällsäter (for Toveshøjs
afdelingsbestyrelse) og Elsebeth Frederiksen (for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse).

Ny samvirkekoordinator søges i stedet for Ulla
Ulla søger en anden stilling i den boligsociale indsats og nu søges ny samvirkekoordinator

Stillingen som samvirkekoordinator er slået op og kan søges frem til 13. februar kl. 12.00.
Læs det spændende stillingsopslag her:
http://www.bbbo.dk/images/Afdelinger/AfdelingVII/Referater/Afdelingsbestyrelse/Indkaldelser2013/
Stillingsopslag_BB_Netværkskoordinator_dec_2013.pdf
Ulla fortsætter som samvirkekoordinator frem til 1. april.

Hvordan får I del i Gellerup Kulturmidler til kunst og kulturaktiviteter?
Deltag i mødet om den store Pulje d. 20. februar, eller søg Her og Nu Puljen før 19. marts.

For at få støtte fra Den Store Pulje skal man præsentere sin projekt-ide på informationsmødet d.
20. februar kl. 17-20 i Gellerupsekretariatet på Gudrunsvej 78. Desuden skal man indgå i
samarbejde med andre aktører om projektet.
I Her og Nu Puljen kan søges op til 10.000 kr. Den kan også søges til forberedelse af større
kulturprojekter. Næste ansøgningsfrist er 19. marts.
Læs mere på http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Kultur/Stoette-ogPuljer/Gellerup-Kulturmidler.aspx

Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat
Samvirke-koordinator Ulla Bording Jørgensen (Brabrand Boligforening) email: ulbo@bbbo.dk mobil 6155 8561
Samvirkesekretær Pia Katballe (Bydelsudvikling, Aarhus Kommune) email: pks@aarhus.dk mobil 2332 8138
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

