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Læs om bl.a.

Nyt hold
brandkadetter
Vinterfest
- en gammel
kristen helligdag

Nyt hold brandkadetter
Går du med en drøm om at blive brandmand? Eller kun du godt
tænke dig at udfordre dig selv og prøve grænser af? Så er en
uddannelse som brandkadet lige noget for dig.

Du kan blive en del af brandkadetkorpset, hvis du går i mindst 8. klasse og
op til 17 år. Der er undervisning og aktiviteter hver onsdag kl. 18-21 på Falcks
uddannelsescenter på Langvang og det er gratis at være med. Der er undervisning i elementær brandbekæmpelse, førstehjælp, røgdykning og kørende
indsatser, og det er uddannede brandmænd, der står for undervisningen.

Det nye hold starter onsdag den 27. februar. Kontakt Sonja på 4214 8604, hvis
du er interesseret i en plads på holdet.
Du kan også tage fat i Katrine på Nørrevangsskolen, Kalle på Vestervangsskolen eller Torben på Randers Ungdomsskole for at høre mere.

Interview om at være legepatrulje
Mød Mia Bettina Nielsen, der har været en del af
legepatruljen i 2018:
Hvordan blev du opmærksom på tilbuddet om at blive 		
uddannet legeinstruktør?
Det var min AKT-lærer på skolen, der spurgte, om jeg
havde lyst til det.
Hvordan har det været at være i Legepatruljen?
Det har været meget sjovt. De små børn var meget søde.
Claire og Louise var meget søde.
Hvad har du lært?
At være mere tålmodig omkring små børn.
Har du lært nogle nye at kende?
Nej, jeg kendte de fleste i forvejen.
Kendte du børnene i forvejen?
Nogen af dem og ellers kendte jeg deres brødre og søstre.
Har det forbedret dine chancer for at få et job?
Ja, jeg skrev det på mit cv og jeg fik et job lige efter i bilka, hvor jeg stadig
arbejder.
Vil du anbefale at blive legeinstruktør til andre?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi det er en hyggelig måde at hjælpe andre med
at få en god sommerferie. Det er meget lærerigt. Lærerigt for børnene og
man lærer hvordan man kan håndtere børn.

Legepatruljen
søger nye instruktører
Har du lyst til at blive uddannet legeinstruktør og få nogle timers sommerferiejob, som en del af Legepatruljen i
Nordbyen?
Som legeinstruktør vil du være med til at igangsætte lege for børn i dit lokalområde i samarbejde med Bysekretariatets medarbejdere og hjælpe til
at børnene i området får en rigtig god sommer. For at være med skal du
være positiv, nysgerrig og ansvarsbevidst i alderen 13-17 år.
Du skal være hjemme i mindst tre uger i sommerferien og deltage i uddannelsen nogle eftermiddage og aftener i maj og juni. Du kommer i betragtning til uddannelsen og dermed jobbet ved at sende en ansøgning til Diana
på dhc@msbolig.dk, hvor du fortæller hvorfor du gerne vil med på holdet.
Du kan også ringe til Diana på 4214 8613 eller Claire på 4214 8608, hvis
du vil vide mere.

RETSHJÆLP I BYSEKRETARIATET
FORTSÆTTER

VINTERFEST

Djurslands Retshjælp fortsætter med at tilbyde gratis juridisk rådgivning i Bysekretariatet på Flyvervej 5.
Fra 1. marts kan du træffe en frivillig rådgiver hver mandag
kl. 13-16. Her kan du få rådgivning om store og små juridiske spørgsmål og om rettigheder og pligter. Du kan læse
mere på djursret.dk.

MØD POLITIET
- OG BEBOERRÅDET
Beboerrådet har booket et besøg af politiet og inviterer
alle beboere i området til en aften, hvor Østjyllands politi
vil fortælle om det arbejde, de gør for at sikre tryghed bl.a.
i boligområder. Samtidig snakker vi om, hvordan vi selv kan
være med til at vores boligområde fortsat skal være et trygt
og dejligt sted at bo.
Kom og vær med til en spændende aften i Parkcafeen på
Flyvervej 5 onsdag den 27. marts kl. 18.30.

OPLEVELSER I NATUREN
Natur & Ungdom står for en række aktiviteter for børnefamilier og andre interesserede på Nordre Fælled. På programmet er der bl.a. en eftermiddag med fugletema, hvor vi bl.a.
kigger på hvad fuglene spiser og hvor de bor. Det foregår
lørdag den 16. marts kl. 13-16. Lørdag den 6. april kl. 13-16
står eftermiddagen i påskens og forårets tegn med forskellige sjove aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Begge gange
er mødestedet ved Myretuen for enden af Gl. Jennumvej.

NORDRE FÆLLED PARKRUN

SUPPEAFTENER PÅ BORUPVÆNGET
Lørdag den 2. februar holdt Natur & Ungdom, Aktivitetsforeningen
Jennumparken og Bysekretariatet vinterfest på Nordre Fælled.
Den 2. februar er en gammel kristen helligdag, som kaldes Kyndelmesse eller
lysmesse. På denne dag er halvdelen af vinteren gået og det fejrede vi med
lanterner, fakler og bål.

En aften i januar strømmede det med gæster fra lokalområdet til caféen på Borupvænget, hvor Bysekretariatet og
Borupvænget inviterede til den første i rækken af suppeaftener. Konceptet er simpelt: alle sidder ved langborde og
spiser suppe og brød sammen, får snakket med andre fra
lokalområdet – og overlader madlavningen og opvasken
til os. Bagefter er der kaffe og småkager.
Vi gentager succesen torsdagene 28. februar og 21. marts
begge gange kl. 17.30-19.
Det koster 35 kr. pr. voksen og 20 kr. pr. barn at være med.
Tilmelding er nødvendig med sms til Sonja på 4214 8604.

Omkring 100 personer har nu deltaget i den ugentlige 5 km
lange Parkrun på Nordre Fælled. Nogle går, andre løber og
så er der de meget vigtige VIP´s, Volunteers in Parkruns, der
har hjulpet til på den ene eller den anden måde. Hver lørdag
kl. 9 mødes vi ved Myretuen, tager den 5 km lange rute på
fælleden og hygger bagefter med lidt varmt at drikke. Alle er
velkomne og det er helt gratis. For at få registreret en tid på
ruten, skal man inden første gang, gå ind og registrere sig
på www.parkrun.dk/dk. Vi ses på Nordre Fælled.

LEDIG HAVE I JENNUMPARKEN

Aktivitetsforeningen Jennumparken har nogle daghaver på
Garnisonsvej som kan lejes af foreningens medlemmer. Der
er nu blevet en ledig have og ventelisten står tom, så er du
interesseret i at leje en have, kan du kontakte Claire i Bysekretariatet på cnn@msbolig.dk eller 4214 8608.
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