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FRA SAMVIRKETS SEKRETARIAT 

Den kommunale Samvirkekoordinator Pia Katballe Sørensen har fået nye 

opgaver og stopper derfor i Samvirket. Pia er dog med til både kommende 

arrangementer i Samvirket - introdagen den 8. september og 

kvartalsmødet den 29. september. Vi arbejder på at finde en god afløser 

inden det sidste kvartalsmøde den 24.november 2015.  

FRA SAMVIRKETS AKTIVITETSMIDLER 

Foreninger i Gellerup og Toveshøj kan nu søge Samvirkets aktivitetsmidler for 

aktivitets periode juli-december 2015. Ansøgningsfrist er den 1. oktober 

2015. I linket kan du hente ansøgningsskemaer: 

http://www.samvirket.dk/stoette-til-aktiviteter.  

 

Evalueringsmøde af Samvirkets aktivitetsmidlers ordning 

For at sikre at den nye ordning af Samvirkets aktivitetsmidler lever op til 

formålet, blev ordningen evalueret til et møde mandag den 11. maj i 

Foreningernes Hus. Generelt var der stor tilfredshed med ordningen, både fra 

foreningernes repræsenter, som søgte aktivitetsmidlerne og Samvirkets 

styregruppe-medlemmer.  

Udover at det er nemt og enkelt at søge midlerne, kan ansøgnings skemaer 

bruges som et godt redskab til at planlægge og følge med i udviklingen af 

foreningsaktiviteter.  

Point systemet er lidt svært at forstå, men giver god mening, da det åbne op for 

et samarbejde mellem foreninger på tværs. Desuden giver foreninger mulighed 

for at indgå i et netværk af aktiviteter.   

Fra Samvirkets aktivitetsmidler er der blevet sat et beløb til fælles aktiviteter 

som grundlovsdag og dimissionsfesten. Samvirket hjælper også i planlægning 

og afvikling af fælles aktiviteter. 

Læs mere om Samvirkets aktivitetsmidlers ordning i linket: 

http://www.samvirket.dk/tips-og-raad  

 

INTRODAG 

Samvirkets efterårs introdag for nye medarbejdere og frivillige i området er 

tirsdag d. 8. september. Vi mødes i Foreningernes Hus kl. 8.30 til et stykke 

morgenbrød, derefter bliver deltagerne sendt i grupper i forskellige ruter til 

besøgsstederne for at danne et netværk, lære potentielle samarbejdspartnere at 

kende og få større kendskab til Gellerup og Toveshøj.  

Samvirkets 

aktivitets midler 

Foreninger i Gellerup & 
Toveshøj kan nu søge 
Samvirkets aktivitets 
midler for perioden 
juli – december. 

 
Ansøgningsfrist er den 
1. oktober 2015. 
 

For aktivitetsperioden jan-juni 

2015 er der 19 foreninger der blev 

bevilget tilskud.  
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http://www.gellerup.nu/aktuelt/nyheder/arkiv/dato/2015/juni/06/integration-er-at-man-aktivt-tager-del-i-sit-samfund/
http://www.samvirket.dk/tips-og-raad


Samvirket skriver kun til dig når vi har noget på hjertet 

 

 

I linket herunder kan I læse mere om introdagene 

http://www.samvirket.dk/samvirkets-intro-dagen-til-gellerup 

SAMVIRKETSMØDER 

Teamaet for sidste Samvirkets kvartalsmøde i maj var ”Moske projektet”.  
Forbundet af Islamiske foreninger (FIF), som arbejder for at realisere en samlet 
moské og islamisk kulturcenterprojekt i byen, takkede Samvirket for et konstruktivt 
og iderigt møde.  
FIF har været meget glad for de mange gode ideer, som er kommet fra den mødets 
workshop. Til mødet bidrog Rådmanden for kultur og borgerservice, Rabih Azad 
Ahmad, samt frivillige, aktører og medarbejdere fra området med deres ideer om, 
hvordan moskeen hvor muslimer på tværs af etniske tilhørsforhold kan samles til 
bøn i værdige rammer. Fællesmoskeen ”navnet som deltagene forslog” skal være med 
til at udviske de etniske samt nationale skel og danne basis for en fælles dansk 
muslimsk identitet, siger FIF.  
FIF meldte tilbage at de vil forsøge at inddrage de gode ideer i planlægning – dvs. 
under udførelsen og i driftsfasen. 
 

Referaterne fra Samvirkets møder kan findes på Samvirkets hjemmeside/ 

www.samvirket.dk under ”Referater – arkiv” 

Næste kvartalsmøde er 24.november 2015. 

 

FRA SAMVIRKETS AKTØRATLAS 

Gennem maj og juni er der blevet lavet interviews og workshops for at afdække 

brugeradfærd samt ønsker og behov ind i en kommende web-løsning. Materialet er 

analyseret og bearbejdet af Seismonaut, som vil stå for en intern workshop 11. august, 

hvor de gennemgår materialet og hvor der efterfølgende skal diskuteres og prioriteres 

mellem forskellige muligheder. Læs mere i linket her 

http://www.samvirket.dk/samvirkets-aktoeratlas.  

Gellerups sommerfest/ Eid Al-Fitr 

Sommeren er startet og Samvirket hjælper til koordinering af Gellerups sommerfest, 

som også falder samtidigt med Eid Al-Fitr. Det er allerede på søndag den 19. juli 

kl 11 i Foreningernes Hus.  

 

Alle ønskes en rigtig god sommerferie og fortsat en god Ramadan og glædelig Eid Al-

Fitr til dem, der holder Ramadan og Eid Al-Fitr. 

 

Vil du kontakte samvirkets sekretariat i sommerperioden, så læs mere i linket, 

hvornår Samvirkekoordinatorer holder sommerferie: 

http://www.samvirket.dk/kontakt.  

 

 

Kontakt os 

Pia Katballe Sørensen 

Samvirkekoordinator 

Borgmesterens 

Afdeling, Aarhus Kommune 

Mail: pks@aarhus.dk, 

Tlf.: 23 32 81 38 

 

Wissal El-Arid 

Samvirkekoordinator 

Det boligsociale Sekretariat 

Brabrand Boligforening 

Mail: wiel@bbbo.dk 

Tlf.: 23 25 41 22 
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