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Trin for Trin – De pæneste opgange i Gellerup og Toveshøj blev kåret
Tirsdag den 16. december blev de flotteste opgange i Gellerup og Toveshøj kåret. Det blev
i Gellerup Jettesvej 17 og på Toveshøj Janesvej 41.
Kåringen af de to opgange var den umiddelbare kulmination på ren opgang-kampagnen,
som har løbet siden november måned. Beboerne i de to
opgange fik alle overrakt et diplom og en indbydelse til
en festmiddag i Livsværksstederne tirsdag den 13.
januar. Og med TV2 Østjyllands tv-kameraer snurrende
blev det flotte vinderdiplom hængt op i opgangens indgangsparti, så alle
fremover kan se, at det er afdelingernes flotteste opgange.
Trin for Trin-kampagnen har flyttet noget, fortæller Meyer-inspektør Theo van
Driessche. På Toveshøj er antallet af meget grimme opgange over de fire
uger i november blevet reduceret fra 10 til fire. Omvendt er antallet af pæne
opgange steget fra 5 til 12. Beboerne i disse opgange vil senere modtage et
anerkendelsesdiplom fra Trin for Trin-kampagnen.
Desværre er det stadig 10 procent af opgangene,
der er meget beskidte. I alle de opgange vil der blive ringet på dørene hos beboerne,
som vil blive opfordret til at være med til at tænke på, hvordan det kan ændres.
Så kampen mod svineri i opgangene fortsætter, og det populære affaldsmonster Otto
fortsætter også med at tage rundt i området og snakke med områdets børn om at holde
rent, men går dog i hi efter nytår.
Se TV2 Østjyllands indslag: http://www.tv2regionerne.dk/?id=459725&r=7

Nabo til Nabo på gaden i juleferien
”Nabo til Nabo” kalder ad hoc-gruppen under Samvirket i Gellerup og Toveshøj den indsats, som arbejder for at
sende voksen på gaden i Gellerupparken og Toveshøj om aftnerne i weekenderne.
Nabo til Nabo stadig under udvikling, men lægger ud med allerede at gå forsøge at sende voksne på gaden hver
aften i hele juleferien i tidsrummet fra kl. 19-22. Mødested er i Beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35 A.
Her bliver alle udstyret med en orange vest med Nabo til Nabos logo samt titlen på indsatsen.
Vil du gå med — så kontakt Helle Hansen mobil 2920 8978 e-mail: helhan@aarhus.dk
Nabo til Nabo består både af frivillige og professionelle, der sammen
går forskellige ruter rundt i Gellerupparken og på Toveshøj. Og formålet
med Nabo til Nabo er at være med til at skabe tryghed i lokalområdet
for både børn og unge og deres forældre.
”Som voksne er det vigtigt, at vi er med til at støtte vores børn og unge i at få et godt børne– og ungdomsliv.
På vores runder lægger vi vægt på imødekommenhed overfor alle mennesker. På de fleste gåture består
opgaven udelukkende i at være til stede og snakke med dem, der har lyst. Observerer vi noget, der måske kan
udvikle sig uheldigt, har vi en aftale med politiet om, at de er på pletten, så snart vi kontakter dem. Som voksne
på gaden består opgaven derfor ikke i at agere mini-politi”, fastslår ad hoc-gruppen bag Nabo til Nabo.
Med tiden vil der også blive arrangeret kurser for de frivillige voksne blandt andet konfliktløsning og førstehjælp.
Samvirkets årsmøde 2009 – sæt allerede nu kryds i kalenderen
Datoen for Samvirkets næste årsmøde er fastsat – det bliver tirsdag den 27. januar 2009 kl. 16.30-19.00.
Mødet holdes i Beboerhuset Laden – Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand.
Samvirkets Årsmøde er åbnet for alle, som har lyst til at deltage, både foreningsrepræsentant, ansatte, beboere
og ildsjæle.
På Årsmøde vil der blandt andet blive fortalt om Samvirkets arbejde i forløbne år. Og opgaverne for det
kommende år vil blive udstukket. Endelig skal der også udpeges personer til styregruppen for Samvirket.
Invitation og endelig dagsorden sendes ud medio januar.
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Foreningspræsentation - ACFC
Fodboldklubben ACFC præsenterede sig selv på Samvirkets Kvartalsmøde den 2. december.
Formanden Afif Abdallah fortalte, at foreningen, der er stiftet i 1995, i dag har 130 aktive medlemmer, der betaler
kontingent. Men fodboldklubben er også meget aktiv i lokalområdet, hvor den bakker op omkring en lang række
initiativer, som blandt andet Sol og Sommer og Fed Ferie. Og hver sommerferie er det ACFC-klubben, det står
bag den traditionelle Gellerup Cup, hvor der deltager syv-mandshold fra hele Århus og omegn.
Men ACFC er ikke kun fodbold, klubben har også et volleyball-hold, og sidste nye er motionsidræt med maskiner
for kvinder, som finder sted i kælderen under Klubberne i Gellerup. En aktivitet, som er meget populær blandt
områdets kvinder. ACFC deltager også i et landsdækkende DIF-projekt, der bliver kaldt Ghetto-sport, hvor der
blandt andet bliver samarbejdet med områder i Brøndby og København.
ACFC ligger godt i hjertet af Gellerup, lige vil siden af Klubberne i Gellerup, mener Afif Abdallah og nævner, at et
af klubbens fornemmeste mål er, at få de unge fra Gellerup ud at opleve de andre steder i Danmark. Men det er
mindst lige så vigtigt, at holdene udefra kommer til Gellerup og spiller fodbold og oplever et andet Gellerup end
det, som tit bliver fremstillet i medierne. Vi har et ansvar for vores unge i Gellerup, som rækker ud over
fodbolden, fastslår Afif Abdallah og tilføjer, at kombinationen med et samarbejde mellem en offentlig institution
og en forening er rigtigt godt for et område som Gellerup.
Fodboldformanden overlod derefter ordet til to af sine unge medlemmer Bilal og Mohammed, der begge har
spillet fodbold i ACFC i rigtig mange år, og som begge er vendt tilbage efter at have prøvet at spille i andre
klubber. De to unge mænd roste ACFC for at have været en fantastisk klub til også at hjælpe med ting, som
ligger uden for fodboldbanen – og klubben har været med til at give dem begge et skub i den rigtige retning.
Blok Party Light – Nordgårdhallen den 6. december 2008
Vinterens første Blok
Party i Nordgårdhallen
bød på musik af mange
forskellige typer, da
bandene fra Global
Color Sound Studio gik
på scenen for at
underholde med den
populære lokale rapper
Cha-D som aftens hovednavn. Mange af områdets unge var vilde
for at melde sig som frivillige hjælpere til arrangementet, der var
pænt besøgt. Koncerten bød ud
over musik også på et gensyn med
Gellerups gamle sherif Mogens Bogh, der fra scenen fortalte de unge tilskuere
røverhistorier fra Gellerup i gamle dage.
”Vi kunne godt have haft mange flere besøgende, men nu er vi i gang. Og vi
planlægger at lave to arrangementer mere i løbet af vinteren, men først skal vi
mødes efter jul og evaluere dette arrangement. Derefter går vi i gang med at
planlægge det næste Blok Party, siger Joop Poelman.
Følg med på www.blokparty.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.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat
• Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) – e-mail: helhan@aarhus.dk – mobil 2920 8978
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