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NORDLYS
- folkeoplysning
i Nordbyen

Brandkadetter
Vild
med natur

VÆR MED - din mening og engagement
betyder noget for dit boligområde!
Det er årstid for afdelingsmøder og generalforsamlinger, og der er brug for din stemme.
Har du lyst til at ting bliver gjort anderledes, eller vil høre, hvordan og hvorfor ting bliver lavet som de er?
Så er generalforsamlinger, eller afdelingsmøde et rigtig godt sted at starte.
AFDELINGSMØDER

GENERALFORSAMLINGER

Det er det man kalder det årlige fælles møde i din boligafdeling. Til mødet kan I høre om økonomien i jeres afdeling (inkl. husleje), fremtidige projekter, og stemme på formand og bestyrelse, som
derefter vil repræsentere jeres afdeling i boligforeningen.

Første kvartal er også tiden til foreningers generalforsamlinger. Her er nogle datoer for generalforsamlinger, der bliver holdt for foreninger i dit område, og et lille hint til nogle af de ting,
de skal stemme om:
FREDAG DEN 2. MARTS KL. 13.30 I ANDREASHUSET
Bydelsmødreforeningen Randers er i gang med at tænke fremtidsplaner og organisering.
Deres generalforsamling er åben for alle med interesse!

• Indkaldelser til afdelingsmøder kommer altid i din postkasse.
• Der er tit lidt at spise til møderne. Tilmelding er kun nødvendig, hvis du vil spise med.
• Hver husstand har 2 stemmer - også hvis der kun bor 1 person.
En beboer har skrevet følgende:
”Beboerne har det afgørende ord i den daglige drift. Det betyder blandt andet, at beboerne ved,
hvad deres husleje bruges til, også i forhold til vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer. Beboerne
kan også være med til at forbedre legepladsen, parkeringsforhold, eller gøre boligområdet til et
dejligere sted at bo ved at afholde fællesaktiviteter.”
Han vil opfordre flere til at deltage, da en stor del ikke deltager i demokratiet. F.eks. var der i hans
afdeling kun mødt beboere fra 9 af 135 lejligheder til sidste afdelingsmøde. Især skal der lyde en
opfordring til dem, som er nye i området, og måske også nye i landet. Samtidig opfordrer han alle
til at tage godt imod nye deltagere, og til at man gør møderne mere interessante og relevante
for alle.

ONSDAG DEN 7. MARTS KL. 19.00 I PARKCAFEEN
Nordbyens Motion vil altid høre forslag til nye motionshold.
Tilmelding til: Marianne Clemmensen tlf. 2042 5045 eller nordbyensmotion@gmail.com
TORSDAG DEN 8. MARTS KL. 19.00 I PARKCAFEEN
Aktivitetsforeningen Jennumparken har valg af ny formand i år, samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommer du med til generalforsamling, kan du enten stille op og være med til
at lave fede aktiviteter i området, eller stemme på dem du synes vil gøre det godt. Tilmelding
er ikke nødvendig, og dagsorden er i henhold til vedtægterne.
ONSDAG DEN 4. APRIL KL. 18:00 I MYRETUEN
Nordre Fælleds Venner har en åben generalforsamling. De inviterer alle, der interesserer sig
for eller bruger Nordre Fælled. Fra kl.18 er der spisning og fortælling. Generalforsamlingen
går i gang kl. 19 med dagsorden i henhold til vedtægter. Kom med for at høre om udviklingen i området og kom gerne med idéer og forslag. Tilmelding til spisning ved Birthe Duelund
3089 0389 eller duelund.birthe@gmail.com senest mandag den 26. marts.

Billederne er fra Nabofesten den 31. januar 2018

NORDLYS

- folkeoplysning i Nordbyen
AOF Randers og Bysekretariatet er gået i gang med
at planlægge en række aktiviteter under overskriften
“Nordlys – folkeoplysning i Nordbyen.” Men hvad er
folkeoplysning egentlig?
Folkeoplysning er undervisning og aktiviteter målrettet voksne, der
skal gøre os klogere på livet og give indhold i fritiden.
Eksempler på Nordlys-aktiviteter:
• Engelsk for begyndere

PANDEKAGER, PÅLÆG OG PARKCAFEEN
Det er fredag. Klokken er ni og der er allerede kø ved kasseapparatet i Parkcafeen. Her betaler
man 35 kr., får udleveret en tallerken og så er det ellers bare at gå i gang med lækkerierne.
Der er både noget salt og noget sødt. Boller, forskelligt pålæg, hjemmelavet syltetøj, frugt og
kage. Blødkogte æg, rørte æg, bacon, varm leverpostej, stegte kartofler, pandekager og andre
godter. Det er blot nogle af ting, der fristes med.

Går du hjemme om formiddagen eller har du fået en fridag, så er det oplagt at starte dagen i
Parkcafeen. Det er om fredagen mellem kl. 9 og 10 at der serveres brunchbuffet.
Mandag til torsdag kan man købe en hjemmebagt bolle med pålæg til 7 kr. til morgenmad
mellem kl. 8.30 og 10. Alle er velkomne.

•

FVU-dansk og ordblindeundervisning

•

Fugleture

•

Fotoklub

•

Haveklub med både fælleshave og altanhaver

•

Udflugtsrække: Opdag hemmeligheder i din by

•

Høstfest i RandersUgen

I løbet af marts måned vil du i din postkasse få et program for aktiviteterne med oplysninger om hvor og hvornår og hvordan du tilmelder dig. Der kan være en lille deltagerbetaling på nogle af aktiviteterne.

lidt kage. Én gang om måneden skiftes man til at medbringe
noget mad. Hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet,
så kom forbi og mød nogle af dine naboer. Børn skal være ledsaget af en voksen.
For flere oplysninger kan du kontakte Louise på 4214 8613
eller Yeter på 4699 1232.

CYKELSKOLE FOR VOKSNE
Har du aldrig fået lært at cykle? Så er chancen her nu! Foreningen
Scandinavia Restore Hope tilbyder cykelundervisning for voksne
hver lørdag kl. 14 Ved Byskellet 3-5, kld. Du kan låne en cykel, hvis
du ikke har en selv.

MYWAY STARTER ET NYT HOLD

ER DU VILD MED NATUR?

Kender du en ung mellem 15 og 25 år, som oplever udfordringer
og derfor mistrives i hverdagen? MyWay er et projekt forankret
i Bysekretariatet, som tilbyder forløb til unge, der ikke aktuelt
er i et behandlingsforløb. Problemstillingerne, vi møder blandt
de unge, er ofte angst, depression, ensomhed, manglende selvværd, manglende retning ift. arbejde og uddannelse etc.
Projektet er financieret af Velux Fonden, og det koster derfor
ikke noget at deltage.

Nordre Fælleds Venner inviterer naturinteresserede til naturambassadørkursus her i foråret. Med start tirsdag den 6. marts
er der mulighed for at deltage i op til 7 spændende undervisningsgange med eksperter fra Randers Regnskov og Randers
Naturcenter. Derefter vil du kunne planlægge, eller være medhjælper, til aktiviteter i naturen rundt om i Randers By.

BABYKLUB

BRANDKADETTER VISER HVAD DE KAN

Torsdag den 1. marts kl. 08.00 åbnes der igen for henvisninger
af nye unge til projekt MyWay. Hvis du har kendskab til en ung,
som kunne være interesseret i at høre mere, er du velkommen
til at kontakte os på telefonnummer 4214 8609 eller på e-mail
bih@msbolig.dk fra den 1. marts.

Der starter et nyt hold til babyklub fra tirsdag den 13. marts kl.
9.30-11.30 og otte gange frem. Babyklub er et forløb for forældre
til småbørn under to år. Her er barnets udvikling i fokus, men også
socialt samvær med andre forældre. Du kan tilmelde dig hos Mia
på 4214 8607.

Det første hold brandkadetter er nu ved at være færdige med deres uddannelse
og det fejres med en opvisning og diplomoverrækkelse på Randers Ungdomsskole på Nyholmsvej 12 lørdag den 10. marts kl. 11-15. Her er der også indvielse af Ungdomsskolens nye street-faciliteter og du kan se hvad Randers Ungdomsskole ellers har at byde på.

Den unge vil i så fald blive inviteret til en forsamtale, hvor vi
vil fortælle nærmere om projektet og sammen med den unge
vurdere, om tilbuddet er det rette. For yderligere information om
projektet, henvises der til vores hjemmeside.

For at blive naturambassadør, skal du deltage i 4 grundmoduler,
og vælge mindst 1 valgmodul ud fra følgende emner:
naturpleje, natur-kultur, eller den nære natur. I alt er der undervisning i omkring 30 timer og to gange er med overnatning.
Kontakt Nordre Fælleds Venner på nfvenner@gmail.com
eller via facebook, eller kontakt boligsocial naturvejleder
Claire Nielsen på 4214 8608.

LØRDAGSKLUB I VANGDALEN
Hver lørdag kl. 17-21 mødes en gruppe kvinder og deres børn
i Ved Byskellet 3-5, kld. til en hyggelig snak og socialt samvær.
Der er kaffe og te på kanden og man skiftes til at medbringe

NYE BYDELSMØDRE
Nordbyen er blevet 6 bydelsmødre rigere. De seks kvinder har
gennemgået i alt 16 ugers kursus, hvor temaerne har som sigte
at klæde kvinder på til at kunne hjælpe andre kvinder. Udover
de seks kvinder, der har modtaget diplom fra Landsforeningen
af Bydelsmødre, er der en række kvinder, der er i gang med uddannelsen og har gennemført flere dele af den allerede. De fik
også overrakt certifikater af Charlotte Broman Mølbæk, der er
medlem af Randers Byråd og formand for socialudvalget.
Hvis du er nysgerrig omkring bydelsmødrenes arbejde, kan du
komme forbi, når de mødes hver fredag kl. 10.30-14.30 i Andreashuset på Hadsundvej 79.
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