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Kvartalsmøder i efteråret 2008
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for årets sidste to Kvartalsmøder i Samvirket i Gellerup og Toveshøj.
Tirsdag den 7. oktober kl. 16.30 og tirsdag den 2. december kl. 16.30 – begge gange i Livsværkstederne.
Foreningspræsentation
Samvirkets styregruppe ønsker at tilføre Kvartalsmøderne et fat punkt på dagsorden, der hedder ”Kvartalets
forening” – hertil inviteres en af området mange foreninger, og så er det meningen, at foreningen på ca. 20
minutter skal præsentere sig selv og fortælle om, hvilke aktiviteter den laver.
Somaliy Community in Denmark lægger ud med at præsentere sig selv på oktober-kvartalsmødet, mens
fodboldklubben ACFC bliver indbudt til at præsentere sig selv på Kvartalsmødet i december.
Samvirkets årsmøde 2009
Datoens for Samvirkets næste årsmøde er også fastsat – det bliver tirsdag den 27. januar 2009.
Smuk Dagen i Gellerup og Toveshøj – en blomstrende dag
Tirsdag den 20. maj blev en blomstrende dag i Gellerupparken,
som på Smuk Dagen fik leveret ca. 9.000 blomster og 1776
altankasser, som i løbet af dagen blev plantet til af viceværter,
trappedamer, strejkende pædagoger, medarbejdere fra
socialforvaltningen og frivillige fra forskellige lokale foreninger.
Inden klokken var 18.30 var alle blomsterne afleveret til
beboerne, der var glade for gaven, som de fik foræret i
anledning af Brabrand Boligforenings 60 års jubilæum.

400 elever fra Tovshøj-, Lykke- og Nordgårdskolen lærte i
løbet af Smuk Dagen, hvordan man håndtere affald korrekt.
Det forgik ved, at Gellerup og Toveshøjs Meyere lavede
skattejagt og affald-sorteringskonkurrencer for de mindste
klasser, mens de ældre elever besøgte boligforeningens
skaldsugsanlæg og på Forbrændingsanlægget i Lisbjerg.
Helhedsplan – Inspirationsgruppe
Lørdag den 16. august er der kick-off for arbejdet med at tegne fremtidens plan for Gellerup og Toveshøj.
Det foregår i GLOBUS1, hvor der holdes et stort borgermøde for at starte processen. Og efter at det
forberedende arbejde Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj har stået på længe, så er det nu, at beboerne og
andre ildsjæle og interesserede skal på banen.
Der er udvalgt fire rådgivende firmaer, som skal deltage i det åbne opdrag, der skal munde ud i en
dispositionsplan, der skal ende som en lokalplan for området. Samspillet med lokaleområdet kommer til at finde
sted via tre workshops, som holdes hen over efteråret. Her skal rådgiverfirmaerne og de lokale interessenter
mødes og udveksle tanker og ideer.
Aktive i Samvirket har mulighed for at melde sig som deltagere i den lokale Inspirationsgruppe. Det stilles dog
som krav, at man kan deltage i alle tre workshops, som finder sted lørdag den 16. august kl. 14-17, mandag den
15. september kl. 14-19 og fredag den 10. oktober kl. 12-17. Alle dage i GLOBUS1.
Tilmelding foregår til Helle Hansen, mobil 2920 8978 eller mail hhn@fa.aarhus.dk.
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Kvartalsmøde 3. juni satte gang i nye initiativer
Ca. 30 aktive mødte op til Samvirkets Kvartalsmøde tirsdag den 3. juni. Her var de med til at arbejde videre med
de mange input, der var fremkommet i forbindelse med de to voksen-workshops, som fandt sted på borgermødet
i GLOBUS1 29. marts.
I en lille time blev deltagerne delt ind i hold under de fire temaer: ”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar”, ”Ret og
Pligt” og ”Tryghed for alle”. Og så blev der lave brainstorm og arbejdet videre med ideerne fra borgermødet.
Under den efterfølgende tilbagemelding om arbejdet i grupperne blev der præsenteret otte ideer, som det blev
besluttet at arbejde videre med.
Nogle af grupperne har nået at holde et indledende møde inden sommerferien, mens andre grupper venter med
at gå i gang til ferien er overstået.
Aktive i Samvirket er velkommen til at springe på de nedsatte ad hoc-grupper.
Kontakt Samvirkets sekretariat for yderligere oplysninger.

Titel på ad hoc

Beskrivelse

Kontaktperson/Gruppedeltagere

Den gode opgang

Hvordan får vi opgangene gjort renere?

Theo von Driessche, Meyerprojektet
Tinna Andersen, ildsjæl

Smil og glæde

Små sikre synlige succeser – hvordan gør vi? –

Troels Bo Knudsen, afd. 5 Toveshøj

og hvordan får vi vist alt det, som lykkes, så

Tinna Andersen, ildsjæl

folk oplever, at det nytter at gøre noget. Der

Ahmed El Ahmed, Vejledningscentret

skal udvikles en slags skabelon, så man husker
at tænke på det, man smiler af i området.
Sats på kvinderne

Aktiviteter på tværs af nationaliteter

Ilham, afd. 5 Toveshøj
Anett, ildsjæl
Kasper, Gellerup Højskole

Oplysningsseddel

Info-opslag med relevante telefonnumre til

Vibeke, beboersekretær

blandt andet offentlige myndigheder
Frivillige korps

Skal Samvirket have hold af frivillige

Annette Bennedsgaard, Gellerup Kirke

nattevandrere, som går ture i området efter

Tinna Andersen, ildsjæl

samme recept, som Natteravnene fungerer
andre steder i landet.
Pædagogisk

”Find far!”

rådgivning

Inge Kjærgaard, Familieteam 1
Richard, ildsjæl
Sami Saidana, Folkeinformation

Konflikthåndtering

Kurser i konfliktløsning (i foreninger m.m)

Jes Jørgensen, Børn og Unge

Fælles folder om

Grundlæggende fælles principper i vores

Samvirkets sekretariat

opdragelse

område
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Blok Party ’08 – aflyst
Drømmen om at gentage sidste års Blok Party med et stort program med kendte navne på plakaten er desværre
brast, da det ikke er lykkedes at samle økonomi nok til at gennemføre arrangementet inden for den deadline,
som arbejdsgruppen havde sat. Men det behøver ikke betyder, at der ikke på et senere tidspunkt – måske
næste sommer kan arrangeres en ny musikkoncert i Gellerup.
Som et plaster på såret er arbejdsgruppen i gang med at planlægge en sommerfest i Gellerup lørdag den 23.
august. Det bliver uden store kendte navne, men helt sikkert en sjov dag for områdets familier.
Gellerup Højskole
Fredag den 4. juli kl. 14-15 holder Gellerup Højskole åbningsreception på Nordgårdskolen i bygning 2.
Ugen efter starter det første sommerferie-hold, og sådan forsætter det fem uger hen over sommeren.
Gellerup Højskole har sommerkurser, der både retter sig mod familier med børn, mens der for de voksne også
er tilbud om at deltage i tre spændende kurser om byudvikling – godt i tråd med hele helhedsplanen.
Læs meget mere om højskolens mange flotte tilbud på hjemmesiden www.gelleruphojskolen.dk – brochurer om
kurserne kan også hentes på Gellerup Bibliotek eller i Beboerhuset Yggdrasil.
Sol og Sommer
Gellerups børn og unge kommer helt sikkert ikke til at kede sig denne sommer.
Programmet for Sol og Sommer er udkommet og fordelt rundt skolerne, og der er sprængfyldt med spændende
tilbud, som børnene kan få ferien til at gå med.
Der er fortsat Gellerup Cup om onsdagen, store legedage og olympiader, men der er også tilbud om at deltage i
en ugens sportsskole i GLOBUS1 og et arrangement med Mellemfolkeligt Samvirke, som handler om
Sydamerika – og så er der aktiviteter for piger i beboerhuset Yggdrasil i seks uger af ferien.
Sol og Sommer er et stort lokalt samarbejde mellem blandt andet GLOBUS1, KIG, Naboskaberne, ACFC og
andre lokale foreninger.
Programmet for Sol og Sommer kan hentes i GLOBUS1, beboerhuset Yggdrasil, Klubberne i Gellerup og på
Gellerup Bibliotek.

Samvirkets Kalender – sommer 2008
4. juli

– Kl. 14-15 åbning af Gellerup Højskolen på Nordgårdskolen i bygning 2.

16. august

– Kick-off af Helhedsplanen kl. 14.00-15.30 i GLOBUS1 (offentlig arrangement)

23. august

– Sommerfest i Gellerup på Gellerup Festplads

7. oktober

– kl. 16.30 Kvartalsmøde i Samvirket i Livsværksstederne.

Husk at du altid 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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