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Samvirkets årsmøde 2010
Samvirkets Årsmøde 2010 blev holdt i Foreningernes Hus
tirsdag den 19. januar. Det var et velbesøgt årsmøde med over
60 deltagere i løbet af aftenen.
På mødet fik de fremmødte en kort gennemgang af de
indsatser og aktiviteter, som Samvirket har været medvirkende
ved i løbet af 2009.
Sekretariatet havde fremstillet et årshjul for 2010, som giver et
hurtigt overblik over de foreløbige planlagte Kvartalsmøder og
andre aktiviteter det kommende år.
Nye ansigter i Samvirkets styregruppe
På Samvirkets Årsmøde blev der udpeget nye repræsentanter
til Samvirkets styregruppe, som blandt andet står for
planlægningen af indholdet i Samvirkets Kvartals- og
Årsmøder.
På grund af arbejdspres har Rabih Azad Ahmad valgt at trække sig fra styregruppen, hvor han har siddet siden
Samvirkets start. Verner Karkov, leder af Livsværkstederne blev udpeget til styregruppen i stedet for.
Ud over de seks udpegede medlemmer i styregruppen er der tre ”fødte” kommunale/offentlige repræsentanter i
styregruppen, ligesom afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj også hver har et født medlem i
styregruppen.
Samvirkets styregruppe 2010 har følgende medlemmer: Inge Kjærgaard (Soc Vest), Anders Glahn
(Fritid/ungdom), Jesper Lund Madsen (skoleleder Toveshøj), Marianne Rossen (Afd. 4), Troels Bo Knudsen (Afd.
5), Ilham Mohammed (FamilieNetværk), Ahmad El Ahmad (Arabisk Kulturforening), Anett Christensen
(FamilieNetværk), Abdullahi (Sportsforeningen 06) og Tinna Andersen (Perlevennerne) og Verner Kranow,
(Livsværkstederne).
www.Samvirket.dk – hjemmeside på vej
Samvirket har nu fået skaffet sig domænet Samvirket.dk, og i sekretariatet arbejder vi pt. på at få lavet en
hjemmeside, hvor det bliver muligt for alle deltagerne i samarbejdet at finde oplysninger om de mange
forskellige initiativer, som der efterhånden er i gang under Samvirket.
Det vil også blive muligt at finde referater fra mødet og så vil vi sørge for, at der bliver lavet en kalender, hvor
man kan få overblik over, hvad der finder sted i området, hvor og hvornår.
Foreningernes Hus
På den gamle Nordgårdskole summer Foreningernes Hus allerede. Den forladte skole ligner endnu sig selv
udenpå, men bag murene er en lang række foreninger i fuld gang med forskellige arrangementer og aktiviteter.
Også på ydersiden vil man meget snart kunne se, at der sker noget. Glæd jer fx til at se husets nye logo som
gavlmaleri over indgangsportalen samt andre udsmykninger udarbejdet af den midlertidige, colombianske
huskunstner. Der er også en hjemmeside på vej, hvor man vil kunne følge med i udviklingen – og med tiden
selv blive bruger i forbindelse med egen brug af huset.
Etableringen af Gellerups nye foreningshus sker efter empowerment-princippet . Det vigtigste i denne proces er,
at det er brugerne – altså foreningerne – der er med hele vejen fra start til slut, med deres tanker, ønsker og
behov. Der styres målrettet efter projektets tidsplan, som lover officiel åbning af huset til efteråret. Det glæder
vi os alle meget til.
Lige nu kører Foreningernes Hus i to spor: Indtil den officielle åbningsdag oprinder, er det naturligvis trist at
have 1081 kvadratmeter stående ubrugt hen. Derfor bruges huset allerede nu af rigtigt mange foreninger til
forskellige arrangementer. Pt. er der bookinger næsten dagligt. Der har fx været loppemarkeder, almindelige
foreningsaftener, street art workshops, beboermøder om helhedsplanen, Samvirkets egne kvartalsmøder,
konferencer ved fx Somali Community og Foreningen Nydansker og meget andet. Muligheden for at bruge huset
i disse måneder er åben for alle områdets foreninger – kom bare forbi og få en snak.
Når der åbnes officielt, vil de hus- og ordensregler, brugeraftaler mv, som foreningerne sammen med personalet
i den kommende tid udarbejder, træde i kraft og være gældende for fremtiden. Helt sikkert er det dog, at det er

1

Samvirkets Nyhedsbrev nr. 8 – april 2010

og bliver gratis at bruge huset. Huset skal køre efter noget-for-noget princippet, hvor man i stedet for penge
bidrager til husets drift på anden vis.
Foreningernes Hus er og bliver alles hus – og det er en rigtigt spændende tid, vi går i møde. Vel mødt!
Fritidspatruljen er gået på græs
Gellerups nye Fritidspatrulje er endelig på banen med Gordon Roberts ved roret. 17 unge i alderen 15-18 er det
indtil nu blevet til på holdet - kend dem på de sorte jakker med navn på ærmet, trækvognen med legeredskaber
og den gæve projektleder med den sorte sixpence-kasket!
Fritidspatruljen gik for alvor i luften i forbindelse med vinterferien, og er nu ude på fællesarealerne i
Gellerupparken og på Toveshøj tre dage om ugen, hvor de laver leg og aktiviteter med interesserede børn efter
skoletid.
Nøgleordene for Fritidspatruljen er tryghed og glæde – tryghed ved at færdes ude sammen med kammeraterne
efter skoletid og glæden ved at få nye oplevelser, nye kammerater og givende samvær. Og indtil videre går det
rigtigt godt med disse værdier.
Så har du børn – eller kender børn – som kunne have glæde af og lyst til at komme ud og tumle med andre
børn efter skoletid, så hold øje med Fritidspatruljen. Alle er velkomne til at lege med – og det er helt gratis og
uforpligtende.
Fritidspatruljen kører ligesom Foreningernes Hus på en fem-årig bevilling fra Landsbyggefonden – så vi kan se
frem til en lange række skønne oplevelser sammen med dem i de kommende år.
Forældre Debatforum skaber debat om børneopdragelse
Samvirkets ad hoc-gruppe ”Forældre debatforum” indbød i februar
til en konference, der hed: ”Jeg vil give mit barn en god opvækst”.
Konferencen blev holdt i Foreningernes Hus og mere end 60
interesserede forældre dukkede op for at høre to spændende
oplæg. Et af psykolog Eva Malte og et af Purnima Kumarathas, der
formand for Århus Integrationsråd.
Ad hoc-gruppen fik mange gode input og ideer til kommende
arrangementer – og barsler allerede med en nyt møde, hvor Eva
Malte igen kommer og holder et oplæg. Denne gang er temaet
”Hjælp jeg har en teenager i huset” – om mødet bliver holdt som
et fyraftensmøde i Foreningernes Hus tirsdag den 25. maj.
Udover debatmøder om opdragelse tager ”Forældre
Debatforum” også initiativ til at arrangere udflugter
for familier – og her arbejdes på at kunne tilbyde
forældre og børn et spændende og hyggeligt besøg på Århus Bymuseum søndag den 20. juni.
Vil du vide mere om arbejdet i Forældre Debatforum er du velkommen til at kontakte
Samvirkesekretær Helle Hansen.
Åben anonym Familievejledning på Gellerup Bibliotek
Det hele begyndte ved Samvirkets store borgermøde ”Godt børneliv i Gellerup”, som blev holdt i GLOBUS1 i
foråret 2008. Dengang udtrykte borgerne et højlydt ønske om, at der skulle være et sted, hvor forældre skulle
kunne henvende sig og få hjælp med opdragelsen af deres børn.
Det sted åbnede den 1. mart i år på Gellerup Bibliotek under navnet ”Åben anonym Familievejledning”.
Gruppen bag familievejledningen består af medarbejdere fra Socialcenter Vest, et par beboerrådgivere fra
boligforeningen samt en frivillig ildsjæl. Og det er alle rådgivere med mange års erfaring fra arbejdet i Gellerup.
Rådgiverne har forskellig etnisk baggrund, så rådgivningen kan foregå på både dansk, arabisk, tyrkisk, somalisk
og persisk.
Familievejledningen er et gratis tilbud til alle familier. Der er åbent mandag kl. 10.00 - 12.00 og torsdag kl.
13.00 - 15.00. Det er også muligt at bestille tid på telefon 8940 1465.
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Sansehaven spirer stille frem
En anden af Samvirkets ad hoc-grupper har sat sig for at skabe en Sansehave i Gellerup. Haven skal ligge på
grunden i svinget på Gudrunsvej, hvor International Kvindeforening tidligere har haft til huse. Jorden er ejet af
Gellerupparken, hvis afdelingsbestyrelse er villig til at stille arealet til rådighed for initiativet, da haven vil være
til glæde for rigtig mange af afdelingens beboere.
Gellerup Sansehaves formål er at skabe en rolig, velplejet oplevelseshave i et hjørne af Gellerup, hvor områdets
voksne beboere skal kunne komme og finde ro.Haven skal anlægges med udgangspunkt i teorierne bag de
såkaldte terapihaver, som hævdes at kunne behandle folk med stress og PTSD. Arbejdsgruppen har dog valgt at
kalde haven for en Sansehave, fordi der som udgangspunkt ikke tilbyder terapeutisk behandling i forbindelse
med haven.
Ad hoc-gruppen bag Sansehaven består af en lille håndfuld lokale ildsjæle fra Gellerupområdet samt et par
socialmedarbejdere – og seneste er Elin Kyhl Svendsen, tidligere leder af Den Økologisk Have i Odder gennem
18 år, også indtrådt i ad hoc-gruppen.
Workshop: Tirsdag den 11. maj inviterer gruppen til en workshop, hvor alle, der kunne være interesseret i
at være med til at skabe en sansehave er meget velkomne. Workshoppen foregår i Livsværkstederne i City Vest
over Føtex fra kl. 16.30 – 19.30.
Happening: Søndag den 6. juni vil arbejdsgruppen arrangere en happening ”Sansehaven spirer” på selve
grunden, hvor det er planen, at sansehaven skal ligge. Her vil der blive taget første spadestik til nogle af de
haveafsnit, som sansehaven med tiden skal bestå af.
Trin 2 fandt Gellerup og Toveshøjs flotteste opgange
I marts måned gennemførte Meyerpatruljen for anden gang en Smiley-kampagne,
hvor de næsten 150 opgangen i Gellerupparken og Toveshøj hver uge blev udstyret
med en grædende, sur eller smilende Smiley.
Fredag den 23. april blev de to vinderopgange kåret – og det blev Bentesvej 27 i
Gellerupparken og Janesvej 9 på Toveshøj. Her blev de to opganges børn og deres
familie inviteret til en hyggelig eftermiddag i Legelandet lørdag den 8. maj sammen
med Otto og Klovn og nogle af Meyerne.
Kampagnen har igen været med til at vise, at der ligger en stor udfordring i at få
opgangene i de to boligafdelinger gjort pænere og renere. Nogle opgange tog
udfordringen op og gik i gang med at skure og skrubbe. Og de beboere har i hvert
fald opnået, at de selv har fået en meget renere opgang til glæde for dem selv.
Kvartalsmøde med fokus på helhedsplan
Samvirkets Kvartalsmøde den 23. marts bød blandt andet på et oplæg af Per Frølund, leder af
Gellerupsekretariatet. Han fortalte om det videre arbejde med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, som for
øjeblikket er til offentlighøring med masser af borgermøder til følge.
Fra lokalpolitiet kunne leder Jens Espensen berette, at man i vinter havde været urolig over for at Gellerup
skulle få Nørrebro tilstande efter at to grupperinger stødte sammen 3-4 gange i løbet af et par uger med
knivstikkeri pga. ulovlige stoffer. Og der var også uroligheder blandt somalierne.
Den gode nyhed er, at alle fem gerningsmænd i dag er varetægtsfængslet. Hændelserne fandt sted i en
bestemt cafe i Bazaren. Her lavede politiet i samarbejde med Levnedsmiddelkontrollen og SKAT en indsats, som
betød, at cafeen fik lukket for salget. Det var en effektiv aktion, som gav det klare signal. Og det virke til, at
signalet er blevet forstået: ”Vi vil ikke have det her i området”, fastslog Jens Espensen.
På Kvartalsmødet blev deltagerne orienteret om, at jobcentret og socialcentret har i samarbejde udviklet et
projekt ”Filmprojekt Gellerup”, som er ved at komme i gang i samarbejde med TV Basic. Filmprojekt Gellerup er
et aktiveringsprojekt målrettet unge, der har lyst til at være aktive i eget lokalområde, og som ønsker at være
med til at fortælle historien om livet i Gellerup og Toveshøj.
Projektet vil gerne samarbejde med Samvirket og helhedsplanen i Gellerup. Planen er, at der skal laves en lokal
redaktion, som skal lave daglige historier fra område, som skal kunne vises på lokal-tv.
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Livsværkstederne fylder 10 år - og du er inviteret
Onsdag den 26. maj fejrer Livsværkstederne 10 års fødselsdag med en stor fødselsdagsevent, hvor alle
Samvirkets medlemmer er inviteret.
Fødselsdagsevent
Fejringen begynder i Social Center Vests foyer.
Kl. 10.00 ”De splittergale” underholder med alle tiders artisteri sangindslag
Kl. 10.30 Storytelling: Historien om en start fortalt af pionererne blandt andet Jens Høgh,
boligsocialrådgiver, Ove Abildgaard, værestedsleder, Jørgen Lasgaard, korshærspræst, Keld
Albrechtsen, Brabrand Boligforenings bestyrelse m.fl.
Kl. 11.00 Se, hør og dans med, når Eva Behrens introducerer og underholder med indisk dans.
Vi serverer lidt mundgodt til sammenkomsten og byder på en let frokost i Social Center Vest´s
kantine kl. 12.00.
Reception og jubilæumsskrift
Fødselsdagsfesten fortsætter: Sammen med vore gæster og brugere af Livsværkstederne inviterer vi venner,
tidligere og nuværende frivillige, brugere, ansatte og samarbejdspartnere til den store internationale buffet i
Cafè Vita kl. 13.30.
Vi glæder os også her til et festligt samvær. Formanden for Livsværkstedernes bestyrelse byder velkommen og
præsenterer udgivelsen af jubilæumsskriftet, der beretter om de 10 år.
Vi glæder os til at se venner og samarbejdspartnere, tidligere og nuværende medarbejdere og frivillige til en
festlig og hyggelig markering af Livsværkstedernes fødselsdag!
Grundlovsfest i Gellerup 5. juni
Lørdag den 5. juni er Grundlovsdag, og den skal fejres med en stor fest for alle i Gellerup Parken og Toveshøj.
Vores ønske er, at det bliver en dag, hvor vi styrker fællesskabet, fejrer mangfoldigheden - og synliggør for
omverden, at Gellerup området er et dejligt sted at bo.
”Nudansk Grundlovsdag” er sat i verden, for blandt andet at sætte fokus på de mange foreninger i Danmark og
deres tilbud til ungdommen. Et af vores hovedbudskaber er, at demokratiet er et fællesskab, og fællesskaber
fungerer bedst, hvis alle medlemmerne føler, at det også er deres fællesskab - og der spiller
ungdomsforeningerne en afgørende rolle!Derfor vil Ny-Dansk Ungdomsråd, Århus Ungdoms Fællesråd,
Gellerupparken og Toveshøj gerne invitere til en nutidig grundlovsdag. Vi vil gerne sætte fokus på de mange
foreningstilbud, det nudanske demokrati og de mangfoldige nudanske borgere.
Vil du eller din forening være med?...
Vi er meget interesseret i at få flest mulige foreninger og beboere med så mød op til vores infomøde og vær
med til at lave alle tiders Grundlovsfest i Gellerup.
Mandag d. 10/5 kl. 16.30 i beboerhuset Yggdrasil, Dortesvej 35A.
Har du ikke mulighed for at deltage, men er interesseret i at være med, så kontakt vores koordinator Gia på 31
13 18 80 eller giazwettler@hotmail.com
Gellerup Museum – fortid og fremtid
Kort inden påske slog Gellerup Museum dørene op i en fem-værelset lejlighed på Gudrunsvej 16. 6. th.
Her er det muligt at kommer og opleve Gellerup, som en stue kunne se ud for 40 år siden, da de første beboere
flyttede ind. Du kan også se Gellerups tidslinie og en gammel film om hvordan byggeriet blev skabt.
Gellerup Museum har pt. åbent tirsdag kl. 16-18 og søndag kl. 14-16. Der er gratis entre.
Museet laver særarrangementer med foredrag, her er en entre 25 kr.
Første arrangement er allerede onsdag den 5. maj kl. 19.00 –
”Gellerupparken – hvad var meningen?”
Foredragsholder, arkitekt Rasmus Therkildsen, har indgående beskæftiget sig med Gellerup og Knud Blach
Petersen, og han tilhører en kreds af arkitekter, der ser mange kvaliteter ved byggeriet. Han vil blandt andet
fortælle om de mange tanker bag Gellerup, og han vil nuancere billedet af Gellerup. For findes der måske ikke
alligevel kvaliteter ved det store betonbyggeri?
Læs mere på museets nye hjemmeside: www.gellerupmuseum.dk
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Café Perlens Perlevenner
Kort før jul så en ny forening dagens lys i Gellerup. Det er foreningen ”Perlevennerne”, der har som formål ”at
skabe aktiviteter og gode oplevelser for beboerne i Gellerup til glæde for børn, unge, voksne og ældre på tværs
af køn og kulturel baggrund”.
Perlevennerne besætter som udgangspunkt vagterne i Café Perlen i Beboerhuset Yggdrasil, men foreningen
laver også andre aktiviteter og hjælper andre aktiviteter, som kan bruge en ekstra hånd.
Du kan læse mere om Perlevennerne på Cafe Perlens hjemmeside www.cafe-perle.dk
1. maj i Café Perlen
Lørdag den 1. maj fra kl. 10 arrangerer Perlevennerne morgenbord Café Perlen i Yggdrasil, Dortesvej 35A.
I år er talerne folketingsmedlem for Socialdemokraterne Rene Skau Bjørnsson, der også er medlem af Brabrand
Boligforenings bestyrelse. Han får selskab af bestyrelsesmedlem og næstformand Keld Albrechtsen, der også har
en fortid som folketingsmedlem for Enhedslisten. Tredje taler er SFéren Jan Ravn, der siden sidste års er blevet
medlem af Århus Kommunes byråd. Mellem talerne bliver der rig mulighed for at synge nogle af de gode, gamle,
røde kampsange. Ligesom der også er mulighed for at købe kaffe og rundstykke.
Velkommen til en hyggelig 1. maj i Café Perlen.
Cykelværkstedet i kælderen på Janesvej 43 på Toveshøj genåbner!
Cykelværkstedet er et uafhængigt sted, hvor man kan komme og repare sin cykel eller deltage i andre
aktiviteter eller bare komme forbi som frivillig. Værkstedet har fået lokaler og lidt penge stillet til rådighed af
afdeling 5, Toveshøj, og kommunen, men idéen er, at initiativet efter opstarten skal kunne køre af sig selv.
Vi vil gerne være med til at styrke foreningslivet i området. Indtil videre samarbejder vi med ungdomsskolen,
IVF (lokal idrætsklub), Fritidspatruljen, Forening FamilieNetværk omkring kvinde cykling, og de frivillige ildsjæle
i området således at de kan bruge lokalerne til aktiviteter, uden for cykelværkstedets åbningstider. Vi har et
ønske om at etablere et samarbejde med andre foreninger eller interessenter i Gellerup. Det er gratis for alle
beboere i Brabrand Boligforening at bruge cykelværkstedet, hvor man kan få kyndig vejledning fra
cykeleksperter og ofte også finde gratis reservedele til cyklen. Vel mødt på Janesvej 43, kld.
Yderligere information hos Anett Christiansen - nettanac@yahoo.dk

Husk
Næste Kvartalsmøde i Samvirket - tirsdag den 1. juni kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus.
”Kvartalets forening/institution” og”Politiets Kvarter” er faste punkter på dagsorden der udsendes
et par uger før mødet.

Samvirkets Kalender 2010
1.6. Kvartalsmøde kl. 16.30-19.0 i Foreningernes Hus.
21.9. Kvartalsmøde kl. 16.30-19.0 i Foreningernes Hus.
30.11. Kvartalsmøde kl. 16.30-19.0 i Foreningernes Hus.
Husk at du altid kan følge med i, hvad der sker i Vestbyen på borgerportalen www.aarhusvest.dk.
Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Sekretariat
Informationsmedarbejder Helle Hansen (Socialcenter Vest) – e-mail: helhan@aarhus.dk – mobil 2920 8978
Samvirke-koordinator Pia Bach Jacobsen (Brabrand Boligforening) – e-mail: pija@bbbo.dk – mobil. 6122 3756

Ønsker du ikke længere at modtage Samvirkets Nyhedsbrev, så kan du melde fra hos sekretariatet.
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