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Læs om bl.a.

Gåværter

Get2
Sport

INFRASTRUKTURÆNDRINGER I JENNUMPARKEN

NYT UDEKØKKEN I VANGDALEN

Sidste år blev infrastrukturændringerne i Glarbjergvejområdet indviet til stor glæde for beboere og gennemrejsende.
Nu er turen kommet til Jennumparken. Landsbyggefonden har bevilget et tocifret millionbeløb til bedre belysning,
flere grønne opholdssteder og nye stisystemer, der skal binde området bedre sammen og åbne det op mod både
Nordre Fælled og resten af byen.

I Vangdalen har beboerne fra starten af sommerferien kunnet nyde en helt ny facilitet i området, nemlig et udekøkken. Udekøkkenet er rejst med midler fra Lokale- og Anlægsfonden og består af et overdækket køkken med vask
og spisepladser, en stor grill, en pizzaovn og højbede med
krydderurter. Her kan beboere fra området hygge sig med
familien og naboer.

Der er nedsat en styregruppe bestående bl.a. af beboere i afdelingerne i Jennumparken, både fra Møllevænget &
Storgaarden og Lejerbo. Andre beboere kan dog også få lov at give sit besyv med, når der bliver holdt inddragelsesarrangementer i området. Der kommer nærmere info om disse arrangementer i de relevante afdelingers postkasser, og
i Bysekretariatets månedlige nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig via hjemmesiden.

Bysekretariatet har også fået mulighed for at holde bl.a.
fællesspisninger og andre aktiviteter i forbindelse med udekøkkenet.
I sommerferien blev der
f.eks. holdt Lasergame med
udgangspunkt i udekøkkenet. Her kunne forældrene
hygge sig med en kop kaffe,
mens børnene legede
ude i regnvejret.

GÅVÆRTER
Bevæg dig for livet søger Gåværter i Nordbyen.
Som Gåvært arrangerer du én ugentlig gåtur i lokalområdet. Motion er kilde til sundhed, glæde og
fællesskab og en gåtur er motionsform, der kan
noget helt særligt med frisk luft og oplevelser i by
og natur. Som Gåvært er du guide og går forrest i
at arrangere gåture for andre. Du bestemmer selv
både turens længde og tempo - og tidspunktet.
Som Gåvært får du både en kort uddannelse og
en velkomstpakke bestående af blandt andet en
lækker gå-jakke.
Mandag den 28. oktober kl. 17-20 er der inspirationsaften i Parkcafeen på Flyvervej 5. Her kan du
høre mere om Gåværter og få en mini-uddannelse - og hvis du synes det er noget for dig, kan du
tilmelde dig som Gåvært.
I uge 41 afholdes en WeWalk-uge i hele landet.
Der bliver også gåture i Nordbyen i den sammenhæng - bl.a. til Parkrun lørdag den 12. oktober
kl. 9.

BABYKLUB
Går du hjemme med din baby? Så kan det være at babyklub er noget for dig. Vi starter
op tirsdag den 22. oktober kl. 9.30-11.30 i Børnehuset Jennumparken. Forløbet er på
8 mødegange, hvor vi hver gang har et tema på. Vi får besøg fra f.eks. tandplejen,
biblioteket og en motorikpædagog undervejs i forløbet. Kom og vær med til hyggelige
formiddage sammen med andre forældre og babyer (børnene må gerne være op til 2
år). Tilmelding og mere information får du hos Mia på 4214 8608.

SUPPE OG SELSKAB

GET2SPORT – BASKETBALL CAMP
I sommerferien var Get2sport på banen i Nordbyen. Børn og unge kunne, udover at være med til events som lasergame, stomp og bumperballs, prøve forskellige sportsgrene
som streetbasket, atletik, brydning og svømning. Der vil fortsat være Get2sport-aktiviteter for områdets børn og unge, og i efterårsferien tilbyder Randers Cimbria børn fra
området at være med til to dages camp med basketball.
Det er mandag og tirsdag 14. og 15 oktober kl 12-16, at unge i alderen 10-16 år for kun
50 kr. får to dage med basketball, en bold, en t-shirt og en hoodie.
Tirsdag den 8. oktober kl. 18 er der infomøde om campen i Parkcafeen. Her serveres
der gratis pizza og de professionelle basketballspillere Charlie og Mike fortæller om
campen. Tilmelding hos Diana på 4214 8613.

NORDRE FÆLLED TRÆF
Mandag den 30. september kl. 16.30 inviteres alle med interesse i Nordre Fælled til
træf i Myretuen. Her er der mulighed for at udveksle idéer, finde samarbejdspartnere
og møde repræsentanter for Partnerskabet omkring Nordre Fælled. Alle er velkomne.
Der er kaffe og brød til de fremmødte og derfor er der tilmelding hos Claire på
4214 8608 senest dagen før, den 29. september.

I efteråret genoptager Områdecenter Borupvænget og Bysekretariatet de hyggelige
suppeaftener. En suppeaften er en fællesspisning i caféen på Borupvænget. For 35 kr.
pr. voksen og 20 kr. pr barn er der suppe ad libitum, kaffe og småkager og hyggeligt
samvær med unge og ældre. Der kan tilkøbes drikkevarer. Der er suppeaftener tirsdag
den 8. oktober, onsdag den 30. oktober og torsdag den 28. november – alle gangene kl.
17.30-19. Der er tilmelding en uge før hos Inge på 2047 6473 eller Sonja på 4214 8604.

DE UTROLIGE ÅR

BEBOERRÅDET

Hvis du er forælder til et barn i alderen 3-8 år,
som oplever at have mange konflikter med dit
barn, er dette tilbud måske noget for dig. De
utrolige år er et kursus for forældre, hvor du
lærer at få en god leg med dit barn, lærer at
rose og opmuntre barnet, sætter grænser og
løser konflikter. Kurset foregår på Nørrevangsskolen og starter mandag den 21. oktober
kl. 13.45-16 og fortsætter frem til marts.
Der er tilmelding på ppr.randers.dk og du vil
blive inviteret til en forsamtale, hvor du sammen med underviserne kan finde ud af om kurset er noget for dig.
Du kan få mere information hos gruppelederne
Maiken på 2131 1321 og Trine på 2131 1333.

Beboerrådet i Randers Nordby efterlyser nye medlemmer. Beboerrådet
har fokus på tryghed i vores tre boligområder og mødes fire til fem gange
om året. Her kan du følge med i hvad der sker i dit lokalområde og være
med til at have indflydelse på udvikling af nye tiltag. Hvis du vil høre mere,
kan du kontakte Claire på 4214 8607.

RETSHJÆLP I NORDBYEN
Djurslands Retshjælp tilbyder fortsat gratis juridisk rådgivning i Nordbyen. Det foregår hver
mandag kl. 10-11.45 i Parkcafeen på Flyvervej
5. Du møder bare op i åbningstiden og tager en
plads i køen. Der er også mulighed for telefonisk rådgivning torsdag kl. 17-19 og fredag kl.
10-13 på 2892 8015.

MYWAY
METODEHÅNDBOG
Bysekretariatet har i samarbejde med to
ungdomsforskere udgivet en metodehåndbog til arbejdet med sårbare unge,
der af forskellige grunde kan være i mistrivsel.
Metodehåndbogen kan downloades
gratis fra Bysekretariatets hjemmeside.

NORDRE FÆLLESDAG 2019
Bysekretariatet deltog sammen med Nørrevangsskolen, Fritidshjemmet Glentevej, KFUMs institutioner,
Jennumparkens Fritidshjem, Solgården og FDF i
Nordre Fællesdag i begyndelsen af september.
240 børn og 60 voksne var på Nordre Fælled den
dag til et væld af forskellige aktiviteter og samarbejdsøvelser. Trods regn og mudder var humøret
højt hos både børn og voksne og der blev spist pandekager og pustet sæbebobler som aldrig før.

ÅBENT HUS I NØRKLEKLUB OG ÅBEN CAFÉ

FÆLLESFROKOST I MYRETUEN

Mandag den 21. oktober kl. 10 -14 inviterer Charlotte, Mette og deltagerne i Nørkleklub og Åben Café åbent hus.
Her kan du komme og høre mere om de to aktiviteter, der er målrettet voksne, der af den ene eller anden grund går hjemme
i dagtimerne. Det foregår i Parkcafeen på Flyvervej 5, hvor aktiviteterne har til huse i hverdagen. Der serveres kaffe og kage.

Kom til Myretuen mandag i efterårsferien og hyg
med varme frokost og friske fortællinger. Vi vil under
frokosten bevæge os ind i sprogets sjove vinkler med
rim og remser og sjove fortællinger. Det er mandag
den 14. oktober kl. 12.30 i Myretuen og det er for
alle aldre.

FÆLLESHAVEN I MYRETUEN
Vil du prøve at dyrke grøntsager i et
højbed ved Myretuen?
Så kontakt Claire Nielsen på 4214 8608 og kom
gerne med til en af følgende dage for at høre
mere og hjælp til at gøre Myretuens køkkenhave klar til næste års sæson. Det er hver tirsdag
kl. 9-10 og hver torsdag kl. 15-16 i september og
oktober (dog ikke i uge 42).
Lørdag den 26. oktober kl. 10-12 mødes vi til
klargøring til vinter med varm suppe til alle, der
kommer og hjælper til. I fælleshaven er der både
fællesbede og højbede med navn på. De sidste er
adopteret af nogle beboere i området. Spis venligst ikke fra de bede, som er adopteret - men
smag meget gerne på det, der er i fællesbedene.
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