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Nye ansigter i den boligsociale indsats i Gellerup
I september sagde Gellerup goddag til to nye medarbejdere, der nu er begyndt på deres nye arbejde, der er en
del af den boligsociale helhedsplan i Gellerupparken og Toveshøj.
Gordon Roberts er blevet ansat som leder af Fritidspatruljen, der skal skabe leg og aktivitet for børn mellem

blokkene, og Pia Emilie Bach Jacobsen er ansat som
sekretær for Samvirket i Gellerup og Toveshøj.
Begge medarbejdere har i kontor og base i beboerhuset
Yggdrasil midt i Gellerup. Men med tiden flytter de sikkert
ned i det nye Foreningernes Hus, som i løbet af vinteren
skal åbne på den nedlagte Nordgårdskole. 
I skrivende stund er der ved at blive en ansat en ny
boligsocialmedarbejdere som daglig leder af
foreningshuset.
Gordon og Pia er begge kendte ansigter i Gellerup. 
Gordon har tidligere arbejdet i et DGI-projekt i GLOBUS1
samt i Coach-projektet i Kontaktstedet. Han har det
seneste år været projektkoordinator ved et boligsocialt
projekt i Skanderborg Kommune og for år tilbage var han
også ansat som fritidskonsulent ved AAB i Århus.

Gordon er 58 år, han har amerikansk baggrund, men kom til Danmark som ung. Han bor i dag i Åbyhøj. Pia
Emilie Bach Jakobsen har netop afsluttet et barselsvikariat som projektkoordinator for den sociale indsats i
Brabrand Boligforening. Pia er 32 år, og hun bor i 8210 Århus V.

Hüseyin Arac ny leder i Folkeinformation
Torsdag den 15. oktober begyndte Hüseyin Arac, som ny leder i
Folkeinformation. 
Huseyin Arac, der har tyrkisk baggrund, kom til Danmark i 1972. Han har
været ansat i Århus Kommune siden 1978 og primært arbejdet som tolk
og også været sprogunderviser. Han har desuden siddet i Århus Byråd i
12 år for Socialdemokratiet og har også været medlem af Folketinget i
tre år. 
Sami Saidana har orlov fra stillingen som leder af Folkeinformation det
kommende år.

Vejlederpris 2009 til Vejledningscentret

Stort tillykke til Vejledningscentret om uddannelse og
arbejde, som torsdag den 24. september modtog årets
Vejlederpris 2009. 
Prisoverrækkelsen fandt sted i forbindelse med
Danmarks Vejlederforenings landsmøde på LO-skolen
i Helsingør. Og det var undervisningsminister Bertel
Haarder, der overrakte prisen på  25.000 kroner til de
tre pionerer Ahmed El Ahmad, Iman Yacoub og Abdi-
Rahman Mohamud Iidle.

Prismodtagelsen blev onsdag den 30. september
fejret ved en stor fest i GLOBUS1, hvor flere hundrede
venner mødte op for at hylde Vejledningscentret. Og
borgmester Nicolai Wammen roste Vejledningscentret og dets store korps af rollemodeller.
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Lone Hedelunds 25 år med bøger

Tirsdag den 1. september kunne leder af Gellerup Bibliotek Lone Hedelund
fejrer 25 års jubilæum i Århus Kommune. Det blev gjort med maner ved en stor
reception på Åby Bibliotek.
Lone Hedelund, der også er leder af Hasle Bibliotek, kom Gellerup for 10 år
siden, og her har hun gennem de sidste år været med til at omdanne Gellerup
Bibliotek til Community Center Gellerup – CCG - som det nu hedder. Det er et
levende center, som i dag både indeholder bibliotek, Sundhedshus,
Folkeinformation og Jobhjørne. 
Tillykke med jubilæet Lone.

Farvel til Joop
I begyndelsen af juli måtte Gellerup sige farvel til en af området største ildsjæle, cirkusdirektør Joop Poelman,
der døde pludselig natten til søndag den 5. juli.

Med Joops død har Gellerup og Samvirket mistet en varm, utrættelig, visionær og
markant personlighed, som desværre døde alt for tidligt.
I mere end 20 år brændte Joop for Gellerups børn og unge og ikke mindst i Cirkus
Tværs, som han selv var med til at skabe, da han i midtfirserne kom til området
som pædagog.

I Cirkus Tværs har der i eftersommeren været holdt en ekstraordinær
generalforsamling, og der er nu konstitueret en ny bestyrelse, som arbejder på at
bære arven videre efter Joop.
I Cirkus Tværs er Trille blevet ansat som daglig leder og cirkuspersonalet møder
op til næste kvartalsmøde i Samvirket for at hilse på de lokale
samarbejdspartnere.

Borgermøde om ”Khat og Misbrug”
Mandag den 9. november kl. 16.30-18.00 på Gellerup Bibliotek
På Samvirkets Kvartalsmøde i maj var der besøg af Khat-projektet, som fortalte om den indsats, som projektet
laver i Gellerupområdet.
På opfordring fra Samvirkets deltagere har Gellerup Bibliotek og Folkeinformation sammen med Khat-projektet
taget initiativ til, at der nu holdes et borgermøde, hvor der tages fat på problematikken om misbrug ved tygning
af khat. Hvad betyder khat-misbruget for den enkelte og familien? Hvordan opdages et misbrug, og hvilke
muligheder er der for behandling?
Oplæg ved Khat-forebyggelses Projektet og Center for misbrug.
Der er gratis adgang, der serveres kaffe, te og frugt. Tilmelding er ikke nødvendig.

Foreningernes Dag i GLOBUS1
Søndag 1. november  kl. 10.00-15.30 holder GLOBUS1 en stor temadag om netværk/samarbejde og frivillighed i
Gellerup. Det er gratis at deltage, og i løbet af dagen vil du få mulighed for at møde mange forskellige foreninger
fra Gellerup.
Temadagen er for de frivillige foreninger i Gellerup, og emnet er samarbejde på tværs. 
Der vil på dagen blive talt om, hvordan vi kan udvikle netværk på tværs af foreningerne og måske finder
fremtidige samarbejdsflader. 
Mange foreninger står overfor udfordringer i forhold rekruttering af frivillige, hvordan får vi kontakt til de, som er
inaktive, og hvordan kan vi rumme Gellerups børn og unge i vores aktiviteter. 
Hensigten med dagen er at vi skal tække på hinandens erfaringer og lytte til, hvordan andre foreninger håndtere
de udfordringer, de står overfor.
Spørgsmål og tilmelding skal ske senest mandag den 19. oktober 2009 til Heidi L. Oehlers på tlf.
5157 5348 email: hlo@aarhus.dk. Skriv navn, adresse, forening, email, tlf. og valg af workshop.
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Cafe Perlen byder på fællesspisning
Café Perlen i beboerhuset Yggdrasil holder fortsat åbent hver tirsdag for 12-15 (kun for kvinder) og torsdag 13-
17 (for alle) –  her der det muligt at købe en kop kaffe eller the og et lækkert stykke kage. Og så kan man læse
dagens avis i cafeen eller tage sig en snak med naboen.
En gang om måneden holder Café Perlen åbent om søndagen fra klokken 14-17 – næste gang er søndag den
25. oktober og den 29. november.
Café Perlen byder også på fællesspisning en gang om måned – det koster 25 kroner at spise med, og der er
plads til max 50 gæster. Tilmelding nødvendigt. Næste fællesspisning er kl. 18.00 torsdag den 29. oktober og
torsdag den 26. november.
Det er frivillige medarbejdere, der driver cafeen - følg med på Café Perlens hjemmeside www.cafe-perlen.dk.

Efterår på Gellerup Bibliotek
I efteråret indbyder Gellerup Bibliotek til en lang række forskellige foredrag og workshops under overskriften
Demokratisk Medborgerskab – hvad skal det til for?
Arrangementerne foregår enten om eftermiddagen eller om aftenen. Der er gratis adgang til alle arrangementer,
men enkelte kræver tilmelding forinden.
Liste over foredrag og workshops kan ses på Gellerup Biblioteks hjemmeside www.akb.dk/gellerup

Valgmøder i Gellerup 

Gellerup Fællesråd inviterer til valgmøde i Beboerhuset Laden, tirsdag den 3. november kl. 19.00-21.30
Et bredt panel bestående af blandt andet Rabih Azad Ahmad, Radikale Venstre, Lars Bro, Liberal Alliance,
Kristian Wurtz, Socialdemokratiet,  Bünyamin Simsek, Venstre, og repræsentanter for SF, De Konservative og
Enhedslisten.
Ordstyrer er Keld Hvalsø Nedergaard.

Livsværkstederne holder vælgermøde om Medborgerskab torsdag den 5. november kl.15.30-17.30 
Rådmand Laura Hay, Venstre, og socialudvalgsformand, Ango Winther, Socialdemokratiet og byrådsmedlem
Claus Thomasbjerg, SF.
Kom, lyt, lær – sig til og fra, når kommunalvalgets vigtigste politikere besøger Livsværkstederne!

Samvirkets Kalender 2009 - 2010

Tirsdag den 27. oktober kl. 16.30 Samvirkets Kvartalsmøde i  Gellerup Badet, Dortesvej 43

Tirsdag den 19. januar kl. 16.30    Samvirkets Årsmøde 2010 - Sæt kryds i kalenderen. 

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.

Samvirket i Gellerup og Toveshøj - Sekretariat
• Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) – e-mail: helhan@aarhus.dk – mobil 29 20 89 78

• Samvirkesekretær Pia Emilie Bach Jacobsen (Brabrand Boligforening) – e-mail: pija@bbbo.dk - tlf. 86251016/61223756

3


