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Læs om bl.a.

Fælleshave

FerieCamp
2019

På forsiden af denne Nordbypost ser du billede af den
nye tudsesø ved Garnisonsvej. Randers Produktionshøjskole har arbejdet med at lave søen, der til dels har
som opgave at dræne området omkring stierne, så du
kan komme tørskoet over til Nordre Fælled og Bistaden.
Man håber at der efterhånden vil komme liv i søen, og
derfor har produktionsskolen bygget en lille bro, hvor
man kan komme til at undersøge den. Der er også bord
og bænkesæt på vej, så man kan nyde sin madpakke
ved søen.

Du kan møde Claire og Diana og være med til hyggelige
aktiviteter i Myretuen følgende onsdage kl. 15-16.
Alle er velkomne og der er ingen tilmelding.

Ændringer i PARKCAFEEN
Fredag den 28. juni er sidste dag du kan møde elever og lærere fra Randers Produktionshøjskole i køkkenet og
bag disken i Parkcafeen. Produktionsskoler i hele landet lukker for at blive en del af det nye tilbud, FGU eller Forberedende grunduddannelse, og i forbindelse hermed lukker det værksted, der har drevet Parkcafeen. Fremtiden
for caféen er i skrivende stund uafklaret, men Bysekretariatet arbejder på at afsøge nye muligheder. Hvis du har
madbilletter til Parkcafeen skal de bruges inden den 28. juni.

Onsdag d. 8. maj kl. 15-16

El-brænder-værksted

Onsdag d. 15. maj kl. 15-16

Brætspil

Onsdag d. 22. maj kl. 15-16

Stenbilleder

Onsdag d. 12. juni kl. 15-16

Find insekter

Onsdag d. 19. juni kl. 15-16

Mal på sten

Onsdag d. 26. juni kl. 15-16

Naturkunst

Ved siden af Myretuen begyndte vi i 2018 at etablere en fælleshave.
Omkring 10 beboere var med til at vande og pleje haven igennem
hele sommeren og resultatet var flotte squash, ærter og krydderurter som de fik med hjem.

Igen i år holder Landsforeningen af Væresteder deres feriecamp
på Langvang og Nordre Fælled – lige i vores baghave.
Omkring 1700deltagere vil mandag til lørdag i uge 28 holde sommerferie og deltage i aktiviteter som skattejagt, bålhygge, sportsaktiviteter og Djurs Sommerland-tur. Der er aktiviteter for både
børn og voksne, for familier og enlige.

Måske har du set, at der er en presenning, der over vinteren har afdækket et område ved Myretuen. Den var lavet for at dræbe ukrudtet nedenunder, og det lykkedes så godt, at vi nu kan udvide Myretuens fælles køkkenhave.
Der er et begrænset antal højbede, som en familie eller enkeltpersoner kan tage ansvar for alene – her vælger du selv, hvad du vil
plante, og sikrer at det bliver passet. Vi planter også kasser til fælles
afbenyttelse med krydderurter samt flerårige grøntsager som rank
spinat, grønkål, og rabarber, og laver bede med bønner, ærter og
squash.
Der kommer nogle havedage i løbet af året, hvor du kan være med
til at pleje fælleshaven samtidig med at nyde dens afgrøder.
Vil du have din egen kasse eller bare være med en gang imellem til
at hjælpe med fælleshaven, så kontakt Claire på 4214 8608.
Du kan også følge med ved at blive medlem af gruppen Køkkenhave ved Myretuen på facebook eller komme forbi Myretuen en
torsdag mellem 15 og 16.

Du kan blive tilmeldt feriecampen i Bysekretariatet på Flyvervej 5.
Sidste chance for tilmelding er mandag den 29. april kl. 14-17. Alle over
18 år skal møde personligt. Det er gratis at deltage, hvis du er på offent-

lig ydelse, der ikke overstiger kontanthjælps-niveau. Hvis du er i arbejde,
fleksjob eller på SU koster det 750 kr. pr. voksen og 250 kr. pr. barn at deltage i en uge fyldt med oplevelser.

Vi elsker en god krimi - gør du?
Mandag den 6. maj kl. 14.30 kan du i Parkcafeen på Flyvervej 5 høre bibliotekarerne Jacob Holm Krogsøe og Dorthe
Meyer Andreassen fortælle om, hvilke krimier de elsker - og hvilke de elsker at hade. Hør om bl.a. Jussi Adler-Olsens
krimier, om ”gyselige” danske krimier, men også om udenlandske forfatteres krimier. Ud over at få tips til, hvilke
krimier du skal læse, vil du få en masse anekdoter
om Jacob og Dorthes møder med forskellige
krimiforfattere.
Tilmelding hos Charlotte i Åben café mandag
og torsdag kl. 13-15 eller på sms til Sonja
på 4214 8604, senest torsdag den 2. maj.

Bliv ambassadør
Er du en god nabo? Vil du være
med til at byde nye beboere
velkommen til området?
Så kan du blive naboambassadør for beboerrådet.
Kontakt Claire på 4214 8608, hvis du har lyst til at
vide mere og melde dig som ambassadør.

TRÆERNE OG LIVET I SKOVEN
- FOR BØRNEFAMILIER

LØRDAG DEN 11. MAJ KL. 13-16.
Med udgangspunkt i Myretuen går vi på tur, finder
forskellige træer og undersøger, hvordan de er og
hvem, der lever i dem. Tilbage i Myretuen snitter vi
figurer i forskellig slags træ og så bruger vi også træ
som brænde til bålet – så vi kan lave popcorn.

Man kan få en plads i shelter eller i et telt, men må
også gerne medbringe eget telt eller hængekøje. Du
skal selv medbringe liggeunderlag og sovepose – og
husk masser af varmt tøj. Man medbringer madpakke. Der er tilmelding hos Claire på 4214 8608 eller
cnn@msbolig.dk

DE VILDE BLOMSTERS DAG
EN NAT PÅ NORDRE FÆLLED
TIRSDAG DEN. 4. JUNI FRA KL.19
MED MØDESTED VED MYRETUEN.
Hele familien er inviteret til at fejre aftenen op til
grundlovsdag/fars dag med en hyggelig nat i naturen på Nordre Fælled. Der tændes bål ved BiStaden,
så stemningen er klar til sang og fortællinger, og der
er gemmeleg og refleksløb som alle kan være med til.

- FOR BØRNEFAMILIER

SØNDAG DEN 16. JUNI KL. 13-16.
Der er mange forskellige slags blomster på Nordre
Fælled. Vi mødes ved Myretuen og går derfra en tur
rundt i området og plukker blomster. Tilbage i Myretuen laver vi blomsterkranse og tørrer blomster. Vi
maler fine postkort med naturens egne blomsterbladefarver. Og til sidst laver vi også pandekager over
bål.

SPISELIG VANDRING PÅ
NORDRE FÆLLED
TIRSDAG DEN 18. JUNI KL.16.30-18.
Nordre Fælled har både åbne enge og små skovområder, som vi vil vandre omkring for at finde spiselige
ting i naturen. Turen er organiseret i samarbejde mellem naturvejleder Mogens Christensen fra Kronjyllands Spisekammer. Mødestedet er ved Myretuen
og du skal have noget med til at samle ting i – en
kurv, en spand eller lignende. Tilmelding hos Claire på
4214 8608 eller cnn@msbolig.dk
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Sekretariatsleder
Telefon 4214 8600
louise@msbolig.dk

Diana Christensen
Boligsocial medarbejder
Telefon 4214 8613
dch@msbolig.dk

Claire Nielsen
Boligsocial medarbejder
Telefon 4214 8608
cnn@msbolig.dk

Berit Møller Germansen
Psykolog i MyWay
Telefon 2083 5647
beg@msbolig.dk

Sonja Björg Gudnadottir
Boligsocial medarbejder
Telefon 4214 8604
sonja@msbolig.dk

Charlotte Kærmose Sloth
Aktivitetsmedarbejder
Birgitte Hegaard Helweg
Telefon 4214 8606
Psykolog og mentor i MyWay
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bih@msbolig.dk
Mia Rødsgaard
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medarbejder
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Tine Kolind Bille
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i MyWay
Telefon 4214 8605
tik@msbolig.dk
Bjarke H. Nordentoft
Boligsocial medarbejder
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Aktivitetsmedarbejder
mettehoejer69@gmail.com
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NordbyPosten er udgivet af Bysekretariatet.Hvis du har læserbreve, fotos eller en idé
til en artikel, er du velkommen til at sende det på mail til:
bysekretariatet@msbolig.dk
Vi modtager også gerne ris og ros. Du kan ligeledes ringe til Bysekretariatet på
tlf.: 6464 5400 eller besøge os på adressen: Flyvervej 5, st.
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