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Infrastruktur indviet

Infrastrukturændringer
Musik Bagning
BMX-folk

Lørdag den 25. august var der gang i den i Glarbjergvejområdet, da beboerne i
området og gæster fra hele byen kunne fejre at arbejdet med infrastrukturændringer er ved vejs ende.
Pigegarden spredte musik i hele området, Randers Produktionshøjskole havde haft bagerforklædet på og nogle bmx-folk viste halsbrækkende øvelser.
Borgmester Torben Hansen, med en alternativ borgmesterkæde lavet af børn
fra KFUM, fik hjælp af Adam til at klippe den røde snor, og efter taler fra
RandersBoligs formand og direktør blev området taget i brug af store og små.

Borgmesterkæde
Klippe den røde snor
Taler

De utrolige år - et kursus for forældre

At have børn i alderen 3-8 år kan være en udfordring og nogle børn er mere krævende end andre. Forældre kan opleve at hverdagen bliver fyldt med konflikter og negativ stemning, og kan
opleve sig usikker på, hvordan man kan møde børnene på en god, positiv og hensigtsmæssig
måde. På forældrekurset De utrolige år kan forældre lære nye måder at være sammen med sit
barn på med det positive samvær i fokus. Kurset udbydes nu i Nordbyen og hvis du kan nikke
genkendende til det ovenstående, kan det være at kurset er noget for dig.
Underviserne på kurset er Maiken Hougaard og Trine Røjkjær fra PPR. De fortæller at forældre,
der har gennemført kurset oplever positive forandringer i hjemmet med bedre stemning og
gladere børn og forældre. En tidligere deltager siger: ”Hvis der er et problem, får vi at vide,
hvordan vi kan tackle det. De siger måske: »Du kan prøve at gøre sådan og sådan«, og så
kunne vi se, når vi prøvede det, at det gav mening, og adfærden ændrede sig.”
Vi mødes på Nørrevangsskolen 18 mandage fra oktober til marts med det formål at skabe en
hverdag med bedre trivsel for både børn og forældre. Kurset består af forskellige temaer, hvor
vi ser filmklip, laver forskellige opgaver, og dele de gode erfaringer samt udfordringer med
hinanden. Der vil udover kurset blive arrangeret nogle netværksarrangementer, hvor børnene
også har mulighed for at møde hinanden.

FAKTA
Første gang: Mandag den 22. oktober kl. 13.45-16 på Nørrevangsskolen.
Tilmelding senest den 26. september på ppr.randers.dk eller hos
gruppelederne Maiken Hougaard, tlf. 2131 1321 og Trine Røjkjær 2131 1333
eller boligsocial medarbejder Mia B. Nielsen på tlf. 4214 8607.

Snitteværksted

Som en del af børnekulturugen i efterårsferien, holder Natur og
ungdom i Randers, snitteværksted for børnefamilier ved Myretuen
på Gl. Jennumvej.
Det bliver lørdag den 20. oktober kl. 11-14 og alle er velkomne.

Nisser og trolde

Efteråret er over os og det betyder at der er masser af materialer
i naturen, der kan bruges til kreative projekter. Sådan et inviterer
Natur og Ungdom Randers til lørdag den 17. november kl. 11-14
i og ved Myretuen.
Her er temaet nisser og trolde og der børnefamilier og andre interesserede inviteres til nogle hyggelige timer i naturen.

Mænds mødesteder
Ny Hotspot-medarbejder i Nordbyen

Da Louise Bro Jacobsen har fået andet arbejde tættere på sit hjem i Aarhus, skal vi have en ny
Hotspot-medarbejder i Nordbyen. Det bliver et kendt ansigt, da Diana Christensen, der nu er
økonomisk boligsocial medarbejder i Bysekretariatet, overtager stillingen.

Nordlys

AOF og Bysekretariatet fortsætter samarbejdet omkring folkeoplysning i Nordbyen i efteråret.
Der er allerede gang i undervisningen i engelsk og dansk, og der kommer flere spændende små
kurser og foredrag, f.eks. med Thomas Blachmann. Hvis du vil følge med i, hvad der sker i Nordlys,
kan du følge projektets facebookside og/eller tilmelde dig Bysekretariatets nyhedsbrev.
Dansk: Hver tirsdag kl. 8.30-10.45 i Bysekretariatets mødelokale 2.
Det koster 100 kr. for 10 mødegange.
Engelsk: Hver tirsdag kl. 11-12.45 samme sted.
Det koster 250 kr. for 10 mødegange.

Råd til huslejen

Alle beboere i RandersBolig kan fortsat få økonomisk rådgivning i Bysekretariatet som en del
af projektet Råd til huslejen. Der er oprettet en facebookside under samme navn, hvor man kan
få gode råd om hverdagsøkonomi. Det kan være opslag med forslag til besparelser i hverdagen, gratis forlystelser og begivenheder, steder man kan få hjælp og information om hvad du
kan søge økonomisk hjælp til. Find siden på facebook og sæt et ”synes godt om” - så får du
inspiration til hverdagen.

Afdelingsbestyrelser til møde

Den 4. september var bestyrelserne i alle de afdelinger, der er med i den boligsociale helhedsplan, inviteret til årsstatusmøde for netop helhedsplanen. Her præsenterede de boligsociale
medarbejdere resultater fra det første år, f.eks. at 27 unge har fået et fritidsjob, at der er mindre
fravær på skolerne og at de forældre, der deltager i babyklub, har en stor grad af tilfredshed
med tilbuddet. Der blev også tid til at drøfte udfordringer og nye planer. Alt i alt var det en
rigtig god aften.

Torsdag den 27. september kl. 16.30 kan du møde Mænds mødesteder i Myretuen på Gl. Jennumvej. Her vil de lave mad over bål og
have en hyggelig eftermiddag sammen. Alle mænd er velkomne.
For mere information kan du kontakte koordinator i Mænds mødesteder Anders Gade Møller på anders@frivilligaerket.dk eller på
2979 0405.

Parkrun

På verdensplan deltager 3 millioner mennesker ugentlig i et parkrun-løb i deres lokalområde. Og nu vil du få mulighed for at være
med i Randers Nordby, når der bliver startet Parkrun på Nordre Fælled. Det er en 5 km rute med tidstagning, som du enten kan løbe
eller gå og det er helt gratis at være med.
Til Naturens dag i starten af september blev konceptet afprøvet og
der arbejdes nu på at det skal være en ugentlig begivenhed.
Man kan være med som enkeltperson eller som en gruppe - og
dermed konkurrere indbyrdes. Hvis man nu ikke er klar til 5 km, men
gerne vil støtte op om Parkrun, kan du blive frivillig.
Se mere i facebookgruppen Parkrun Randers eller kontakt Claire
på 4214 8608.
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