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Kære aktive i Samvirket  
Sommeren står lige for døren – og I ønskes alle en rigtig god sommerferie. 
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet også læse om alle de aktiviteter, som står på spring lige efter ferien. 
 
www.samvirket.dk går i luften i sommerferien 
Samvirkets sekretariat har i de sidste par måneder arbejdet på at få lavet en hjemmeside, hvor det er muligt for 
alle deltagerne i samarbejdet at finde oplysninger om de mange forskellige initiativer, som der efterhånden er i 
gang under Samvirket. Sammen med Sitemageren Iben Baadsgaard har de to sekretærer arbejdet på indhold, 
udseende og funktioner - og nu er den sidste korrekturfase i gang. Siden får adressen www.samvirket.dk. 
Det vil blive muligt at finde referater fra møder 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. Det bliver også via hjemmesiden, at man 
fremover skal tilmelde sig, hvis man fremover ønsker at modtage Samvirkets Nyhedsbreve. 
Siden forventes at være i luften, inden sommeren er ovre. Følg med på adressen! 
 
Kvartalsmøde med cirkus-besøg 
Tirsdag den 1. juni blev forårets sidste Kvartalsmøde i Samvirket holdt i Foreningernes Hus. Her var blandt et 
spændende oplæg om dagligdagen i Gellerups eget internationale børnecirkus af Trille Lucassen, der er ny leder 
i Cirkus Tværs, hvor hun overtog styringen efter Joops død sidste sommer. 
Det går godt i Cirkus Tværs, som i dag har fast gruppe børn på ca. 30 artister, som kommer dagligt i cirkus. 
Cirkus har tradition for at tage på tre ugers turne i udlandet hver sommer, men som ny leder har Trille gerne 
villet vente lidt med så stor en tur. Så i år bliver cirkus hjemme og flytter i stedet over på Legepladsen i Gellerup 
i uge 26. Og i GLOBUS1 er cirkus aktiv i deres verdensuge. Og i en uge i ferien skal cirkus til Ebeltoft, hvor de 
skal lave workshops i et Flygtningecenter. Det er godt for børnene, at de kan opleve glæden ved at kunne give 
noget videre andre, så børnene er med som assistenter ved de workshops, som cirkus laver, fortæller Trille.  
Fra Toveshøj hørte Samvirket både om afdelingens nye motionslegeplads for børn og voksne, samt om et 
sundprojekt for alle beboerne. Og Familie Netværk fortalte om deres mange aktiviteter primært for somaliske 
familier på Toveshøj. Og fra Lokalpolitiet fik vi den kvartalsmæssige orientering om tingenes tilstand. 
Referatet fra Kvartalsmødet er vedhæftet sammen mail, som dette Nyhedsbrev. 
 
Foreningernes Hus bliver til 
Den 6. juni var 19 foreninger og personalet sammen om en konference i Foreningernes Hus, der bragte huset et 
skridt videre. Konferencen var en opfølgning på husets første konference i januar i år. Dagens program den 6. 
juni så ud som følger:  

• Erfaringsoplæg ved ildsjæl og underviser, Maria Arianfar  
• Inspirationsoplæg ved leder af Kulturhus Herredsvang, Susanne Bøgelund  
• Oplæg om indretningsmuligheder ved arkitekt Ane Marie Hindhede  
• Visuelt oplæg og fortælling fra huskunstner David Ramirez Gomez (Foreningernes Hus) om den 

kunstneriske udsmykning og om mulighederne i en 'rummert'! 
Personalet faciliterede en god diskussion om husregler. Med udgangspunkt i husreglerne fra et lignende sted i 
Holstebro, formulerede vi sammen de basale brugs- og ordensregler, som ønskes i Foreningernes Hus.  
Lokaleanvendelse  
Konferencens store emne var lokaleanvendelse. Hvordan vil vi i fremtiden anvende lokalerne? Skal de små 
foreninger have samme rettigheder som de store, når det gælder booking? Skal vi bruge et stort lokale til 
kontorfællesskab for foreningerne, hvor foreninger kan booke skrivebord i perioder, eller skal nogle foreninger 
have mere eller mindre permanente kontorer?  
Disse spørgsmål er så store, og der var så mange gode bud på svarene, at vi arbejder videre på det hen over 
sommeren. Alle foreninger er blevet bedt om at give personalet deres idéer til lokaleanvendelse, så vi kan få 
dem samlet og drøftet. Man kan anvende plantegningen, som rundsendtes sammen med indbydelsen til 
konferencen, og aflevere sine ideer som tegning/skitse til personalet med tilhørende kommentarer og 
forklaringer. Papiret kan scannes og sendes til personalet pr e-mail eller afleveres i papirform i husets 
brevsprække. Denne findes i hoveddøren. Alle forslag vil løbende blive offentliggjort på husets hjemmeside, som 
er klar indenfor få uger.  
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Til sensommeren skal vi have den næste konference, som får form af et kortere stormøde. Her skal vi tage en 
endelig beslutning om, hvordan vi præcist vil indrette og anvende lokalerne, hvordan booking skal foregå osv. I 
mellemtiden kan vi nå at male, få lavet nyt køkken, indrette syværksted, indrette vores store sal med det 
nødvendige udstyr til arrangementer osv. Det er alt sammen en meget spændende proces.  
Spritny hjemmeside  
Foreningernes Hus har sammen med journalist og kommunikationskonsulent Iben Baadsgaard Al-Khalil 
(Sitemageren) stablet et website for Foreningernes Hus på benene. Meget snart kan du på www.foreningernes-
hus.dk kunne finde et væld af informationer om Foreningernes Hus' aktiviteter, om foreningerne, en vidensbank 
om foreningsdannelse, husregler, billedgalleri, en masse relevante links og en nyhedssektion. Samtidig vil 
hjemmesiden blive brugt til at informere om processen med opbygningen af Foreningernes Hus. Du vil fx også 
kunne læse mere om den netop afholdte konference og snart finde datoen for den næste konference. Kig forbi - 
både på hjemmesiden, som er lige på trapperne, og i huset. Vi er altid gode for en kop kaffe og en 
foreningssnak. 
 

Forældre Debatforum med fokus på teenageren 
Tirsdag den 25. maj holdt Forældre Debatforum sit andet 
arrangement med foredrag for forældre om børneopdragelse. 
Denne gang lød overskriften ”Hjælp mit barn er blevet teenager”, 
og det var igen psykolog Eva Malte, som kom med et oplæg og 
efterfølgende svarede på spørgsmål og diskuterede med de 
fremmødte forældre. 
En planlagt familieudflugt til Århus Bymuseum blev udsat pga. af for få tilmeldinger, 
men Forældre Debatforum indbyder far, mor og børn til en ny udflugt i forbindelse 
med efterårsferien. Og så er programmet for efterårets debatforummer ved at blive 
planlagt af ad hoc-gruppen, som allerede nu inviterer til foredraget ”Barnets univers 
mellem to kulturer” lørdag den 21. august i Foreningernes Hus.   

 
 
Sansehavens første bed på plads med besvær efter 
tyveri 
Ad hoc-gruppen bag Sansehaven i Gellerup arrangerede søndag den 6. 
juni happeningen ”Sansehaven spirer” på grunden, hvor sansehaven i 
fremtiden skal ligge i svinget på Gudrunsvej, hvor International 
Kvindeforening tidligere holdt til. 
Til spiredagen var der blevet indkøbt to højbede, som skulle beplantes 
med urter og blomster, men på dagen var 12 af de lange træplanker til 
højbedene blevet stjålet. Så søndagen blev i stedet brugt til at samle 
affald og skrald på den ca. en halv hektar store grund, som i dagens 
anledning var blevet slået af boligforeningens driftsafdeling. Der måtte 

bestilles nye planker, og så blev højbedene samlet og beplantet 
onsdagen efter. 
Ah hoc-gruppen bag projektet er meget begejstret for det grønne 
areal, som de mener, kan blive en perfekt ramme for sansehaven, 
der skal være en have for de mange voksne beboere, som er ramt 
af PSTD. Formålet er at skabe en rolig, velplejet oplevelseshave i et 
hjørne af Gellerup, hvor områdets voksne beboere skal kunne 
komme og finde ro. Samtidig arbejder ad hoc-gruppen også få at 
kunne lave Sansehaven til et aktiveringssted for nogle af de 
beboere, som har sværest ved at komme ud på arbejdsmarkedet.  
Yderligere oplysninger kan fås hos Samvirkesekretær Helle Hansen 
– mobil 2920 8978 
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Grundlovsfest med sol og glade smil 
Grundlovsdagen fejret med masser at aktiviteter og musik, da afdelingsbestyrelserne for Gellerupparken og 
Toveshøj sammen med fællesrådet, Gellerup Sekretariatet og Nudansk Ungdomsråd og en hel masse foreninger 
og aktiviteter skabte rammere for en fantastisk folkefest, som viste i Gellerup er der plads til alle, og at 

mangfoldighed er en styrke. Solen skinnede hele dagen og skabte en 
perfekt ramme for festlighederne, som startede med et farverigt optog 
gennem området fra Bazar Vest via Toveshøj ned til Legepladsen midt i 
Gellerup. Her var dagens første aktivitet indvielsen af den nyanlagte 
fodboldgrusbane, som straks lagde grus til en minifodboldturnering 
arrangeret af ACFC på den 
ene banehalvdel. 
Mens Unge4Unge bød på 
kæmpe bordfodbold med 
levende mennesker på den 
anden banehalvdel 

I løbet af hele dagen var der omkring 2000 gæster på pladsen, som 
var blevet hyggeligt indrettet med boder og 
indianerlejre, café- og sceneområde. Og der var hele tiden et leben, 
og kun små og store glade ansigter, som hyggede sig blandt venner 
og bekendte. 
 
 
 

Sommerkalender 2010 i Gellerup og Toveshøj 
 
Sommerferien - uge 26-31 - Sol og Sommer 
Sommerferien er i fuld gang med fodboldskole og Cirkus Tværs workshop ved Gellerup Legeplads i denne uge.  
I næste uge er der Sportsskole i GLOBUS1, og sådan fortsætter det hver uge sommeren i gennem med både 
Store Legedag og Gellerup Cup og meget mere. Et er sikkert; børnene, som er hjemme i sommer behøver ikke 
at kede sig. PDF-fil med programmet for Sol og Sommer er vedhæftet samme mail, som dette Nyhedsbrev. 
 
Sommerferieaktiviteter i Yggdrasil  
I ugerne 27 og 28 er der igen i år sommerferieaktiviteter i Yggdrasil. I uge 27 skal der syes bamser, og i uge 28 
gælder det fotoworkshop. Der har i år været en helt overvældende interesse for de to workshops, hvilket er 
rigtigt dejligt. Aktiviteterne er en del af Århus Kommunes Aktiv Sommerferie-tilbud, og vi får således unge 
gæster i Yggdrasil fra Risskov i den ene ende til Beder i den anden ende.  
 
Fredag den 6. august Sommer grill-fest ved KiG 
Fredag den 6. august bliver der traditionen tro sagt ”Farvel og tak til sommeren” med en stor grillfest ved 
Klubberne i Gellerup for alle områdets børn og voksne. I år er Gellerupparken og Gellerup Sekretariatet med til 
at gøre festen endnu større, så der allerede om eftermiddagen vil være masser af legeaktiviteter og optræden – 
inden der tændes op i grillen til den helt store fællesspisning. Hold øje med opslag i området om programmet 
for hele dagen.  
 
Lørdag den 21. august Forældre Debatforum- foredrag ”Barnet mellem to kulturer” 
Forældre Debatforum inviterer mødre og fædre til et nyt arrangement ”Barnets univers mellem to kulturer” 
Lørdag den 21. august kl. 13.30 – 16.00 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen (indskrivning fra kl. 13.00) 
Foredraget med efterfølgende debat er med Parvin Ghochany, pædagog og tidligere projektleder på HAVA-
kurserne.  
Tilmelding til foredraget ”Barnets Univers mellem to kulturer” senest onsdag den 16. august 2010 kl. 12. Til 
Samvirke-sekretær Helle Hansen – epost helhan@aarhus.dk eller mobil 2920 8978 
Der er mulighed for børnepasning under mødet - husk at tilmelding antal børn samt deres alder. 
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Tirsdag den 31. august ”Smag på Gellerup - Nabofest i GLOBUS1” 
Århus Festuge rykker til Gellerup med fællesspisning for Gellerup-borgerne og deres naboer 
Århus Festuge har i år har temaet ”Naboer” og da festugen falder sammen med den muslimske fastemåned 
ramadanen, begynder spisningen først kl. 20.15, når solen er gået ned, og de fastende muslimer må spise. 
Højtidens tradition for gæstfrihed og fællesskab danner en perfekt ramme for festen. Grøntsagerne er dyrket i 
lokale haver, og maden er tilberedt af lokale kokke. I løbet af aftenen vil du høre fortællinger fra forskellige 
kulturer og smage og dufte mad fra nær og fjern 
Nabospisningen er stadig under planlægning – så hold øje med annoncer og opslag i løbet af august måned, 
hvis du har lyst til at deltage i en hyggelig spisning sammen med dine naboer. 
Det er lokale foreninger, der sammen med afdelingsbestyrelserne, Integrationsrådet, Gellerup Sekretariatet og 
Århus Festuge står bag arrangementet 
 
Onsdag den 1. september Ekstra Samvirkemøde om RULL kl. 16.30-18.00 i Foreningernes Hus 
Børn og Unge er på vej med en principindstilling til byrådet vedrørende Helhedsplan og RULL (Rum til Leg og 
Læring), som er i offentlig høring lige efter sommer. BU-områdechef Jes Jørgensen vil gerne præsentere 
planerne for Samvirket inden høringsfristens udløb. 
Med principindstillingen giver byrådet grønt lys for, at der arbejdes videre med konkrete indstillinger. 
Principbeslutningen er således en forpligtende rammesætning af det videre arbejde, hvor der lokalt arbejdes på 
tre delprojekter: Børneinstitutionerne i Gellerupparken. Dagtilbud, skole og fritid i Toveshøj. Fritids-, ungdoms- 
og udeliv i Gellerup - Toveshøj, inkl. omplacering af Cirkus Tværs. 
 
HUSK: Tirsdag den 21. september Samvirket Kvartalsmøde kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus 
 
 

Samvirke information 
 

Farvel til Socialcenter Vest goddag til HotSpot 
Torsdag den 1. juli trådte omorganiseringen af Socialforvaltningen i kraft. Det betyder, at der ikke længere er 
noget, der hedder Socialcenter Vest. I stedet er der oprettet HotSpotcentret, hvor Gitte Krogh, tidligere leder af 
Socialcenter Vest, er centerchef. Hotspotcentret har administration på Grøndalsvej 2, 8240 Viby J. 
Hotspot varetager den særlige boligsociale indsats i udsatte bydele. Centret består af en række kommune-
dækkende indsatsområder, som har de respektive lokale initiativer tilknyttet samt en administrativ enhed.  
Samvirkesekretær Helle Hansen er fremover ansat i Hotspot, men vil fortsat have kontor hos Socialforvaltningen 
på Gudrunsvej 78, 2 sal. 
 
Åben anonym Familievejledning holder åbent hele sommeren på Gellerup Bibliotek 
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. 
 
 
 
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 (HotSpot) – 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. 


