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BOLIGSOCIALT ARBEJDE ER ET VIGTIGT ARBEJDE

At være en almen boligorganisation indebærer også et socialt 
ansvar. Vi bygger boliger med støtte fra kommunen, og derfor 
forpligter vi os også til en vis portion boligsocialt arbejde. 

Østjysk Boligs boligsociale arbejde har de seneste år udviklet sig 
fra at bestå af en boligsocial helhedsplan i Bispehaven til også at 
omfatte blandt andet et mødrekollegie, en Storbylandsby og start-
boliger.

Østjysk Bolig laver ikke kun boligsocialt arbejde, fordi vi skal. Vi 
gør det også, fordi vi synes, det er vigtigt, og fordi vi gerne vil gøre 
en forskel for vores samfund. 

Vi bygger mødrekollegieboliger, fordi der er behov for et sted, hvor 
unge mødre kan få den nødvendige støtte i hverdagen, der gør dem 
i stand til at få taget en uddannelse. Vi bygger startboliger, fordi vi 
gerne vil hjælpe unge mennesker med forskellige vanskeligheder 
med at få de bedste forudsætninger for at lære at bo selv. Og vi byg-
ger en Storbylandsby, og snart én til, fordi det er vigtigt, at tidligere 
hjemløse og mennesker med forskellige andre sociale udfordringer 
kan blive integreret i en almindelig boligafdeling på en god måde, 
hvor der bliver taget hensyn til de udfordringer, der kan følge med.

Denne måneds Vores Blad handler om nogle af de boligsociale 
medarbejdere og projekter, der er i Østjysk Bolig.

Go’ læselyst!

Vibeke Thiim Harder
Kommunikationsansvarlig i Østjysk Bolig og redaktør af Vores Blad

“ Østjysk Bolig laver ikke kun 
boligsocialt arbejde, fordi vi 
skal. Vi gør det også, fordi vi 
synes, det er vigtigt.
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DEN BOLIGSOCIALE 
HELHEDSPLAN I BISPEHAVEN 
HAR FOKUS PÅ FÆLLESSKABER

Vibeke Thiim Harder

Den 1. januar 2017 trådte den nye bo-
ligsociale helhedsplan for 2017-2020 i 
kraft i Bispehaven i det vestlige Aarhus. 
De første fem måneder er gået med 
at ansætte personale, lære hinanden 
at kende, og at få forskellige tilbud og 
aktiviteter op at stå i samarbejde med 
mange forskellige aktører.

– Vi har efterhånden fået lagt ret godt 
fra land, fortæller Malene Lassen-
Struck, der har været boligsocial leder i 
Bispehaven siden oktober sidste år. 

– Der er gang i en masse udvikling på 
alle projekterne, men det er der forhå-
bentlig også om et halvt år, griner hun.

– Vi har fået gang i rigtig mange akti-
viteter, som beboerne har taget rigtig 
godt imod.

LEVEDYGTIGE AKTIVITETER

Den boligsociale indsats er opdelt i tre 
indsatser: Forebyggelse og forældrean-
svar, tryghed og trivsel, og uddannelse 
og beskæftigelse. Der er ansat medar-
bejdere i hver indsats og disse med-
arbejdere står så for at få forskellige 
projekter og aktiviteter sat i gang.
– Vi har både nogle faste aktiviteter – 
for eksempel familiecafé om tirsdagen, 
hvor familier mødes og spiser sam-
men og får mødt nye mennesker – og 

vi har nogle ikke-faste aktiviteter – for 
eksempel en grillaften. Med de faste 
aktiviteter har vi stort fokus på, at de 
på sigt gerne skal kunne leve videre 
uden en boligsocial helhedsplan. Derfor 
tager de udgangspunkt i, hvilke ønsker 
til aktiviteter beboerne selv har, og vi 
inddrager frivillige i afholdelsen af 
dem. Vi skal arbejde henimod blot at 
være facilitatorer, fortæller Malene.

FOKUS PÅ FÆLLESSKABER

Det helt store kodeord for den nye 
helhedsplan er fællesskaber. I den helt 
brede forstand.

– I udsatte boligområder med stor 
etnisk mangfoldighed kan der være 
en tendens til, at fællesskaber bety-
der, at man blander forskellige etniske 

Den nye helhedsplan i Bispehaven 

er snart et halvt år gammel. Det helt 

store kodeord for den nye plan er 

fællesskaber.

Malene Lassen-Struck fortæller, at 
de næste 3,5 år først og fremmest 
skal gå med, i samarbejde med 
Bispehavens beboere, kommunale 
samarbejdspartnere og andre aktø-
rer, at fortsætte den gode udvikling 
i aktiviteter og tilbud til Bispehavens 
beboere med fokus på de tværgå-
ende områder. 
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beboerinddragelse og frivillige, og 
kommunikation og formidling. Disse 
fire områder går igen på tværs af alle 
aktiviteter og projekter.

– Når vi for eksempel afholder et ar-
rangement sidst på eftermiddagen eller 
først på aftenen, så indtænker vi altid, 
at der skal være god, sund mad som en 
del af arrangementet, så menuen ikke 
alene kommer til at stå på chips og slik, 
forklarer Malene.

grupper. I vores helhedsplan tænker vi 
bredt. Vi vil gerne blande folk med for-
skellige aldre, med forskellige kompe-
tencer, på forskellige uddannelsestrin 
og på tværs af køn. Vi har fokus på den 
brede mangfoldighed, da vi mener, det 
er vigtigt at lære noget af andre, der er 
forskellige fra én selv på mange planer. 
Vi udvikler os jo på forskellige måder i 
forskellige grupper, siger Malene.

SUND MAD

Inden for de tre indsatser er der 
desuden fire tværgående fokusområ-
der: Folkesundhed, kompetenceløft, 

MØD MEDARBEJDERNE

På de næste to sider kan du møde 
medarbejderne i den boligsociale 
indsats i Bispehaven og se, hvilke 
projekter og aktiviteter de har 
gang i.

VIL DU VÆRE 
FRIVILLIG I 
BISPEHAVEN?

Hvis du har en interesse for bolig-
socialt arbejde, så har du mulighed 
for at blive frivillig i Bispehaven. 
Mulighederne er mange og meget 
forskellige, og du behøver ikke at 
have unikke talenter for at kunne 
give en hånd med. Du behøver 
heller ikke at bo i Bispehaven for at 
være med. 

Send en mail til Maria Louise Koch, 
der er administrativ medarbejder i 
den boligsociale indsats, på 
mak@bosoc.ojba.dk, hvis du har 
lyst til at høre mere om mulighe-
derne eller til at være med.

I dag finder mange af aktiviteterne i 
den boligsociale indsats sted i Triv-
selshuset, men når Bispehavens nye 
fælleshus, som opføres i forbindelse 
med Tryghedsrenoveringen, står klar, 
så flytter aktiviteterne med derover. 
Derudover findes der også et Fæl-
lesskabernes Hus, hvor der sker 
mange boligsociale ting og hvor 
foreningerne kan mødes mm.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

På Facebooksiden ’Trivselshuset 
Bispehaven’ kan du løbende følge 
med i, hvilke aktiviteter der finder 
sted i Bispehaven. Vi arbejder 
desuden på at få oprettet en hjem-
meside, så der snart vil være mere 
information tilgængelig om det 
boligsociale arbejde.

5
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2. Ulf

1. Marie

5. Karen

6. Heidi

4. Kasper

3. Tina

1. MARIE NYMANN HANSEN 

– TEAMKOORDINATOR FOR 

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Jeg koordinerer projekter om uddan-
nelse og beskæftigelse. Jeg tilbyder 
også vejledning om uddannelsesvalg, 
ansøgning og CV. Min primære mål-
gruppe er 17-30 år. Jeg har oprettet ni 
studiepladser i Fællesskabernes Hus, 
hvor man kan skrive studieopgaver og 
ansøgninger – og få sparring fra mig. 
Jeg er desuden tovholder på vores 
virksomhedscenter, hvor vi har plads til 
otte virksomhedspraktikanter.
 
Der er også en masse på tegnebrættet, 
der ikke er oprettet endnu (debataf-
tener, lær dansk, bliv-voksen-kursus, 
workshops, osv.)

3. TINA BANK GRØN  

– TEAMKOORDINATOR FOR FORE-

BYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

Jeg koordinerer tilbud og projekter 
inden for områderne familie, børn og 
unge. Herunder ligger også forenings-
mentorprojektet. Af tilbud kan pt. 
nævnes ugentlig familiecafé, ugentlige 
børn- og ungetilbud, åben rådgiv-
ning, og sidste fredag i måneden Fee 
Fredag. 

På tegnebrættet er musikalsk legestue 
for mødre og børn (i samarbejde med 
Hasle Kirke) og et "far og søn"-projekt.

4. KASPER SØSTRØM  

– BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

Jeg arbejder med trygge fællesskaber 
i socialcafeen og genbrugsforretnin-
gen, som ligger på Hasle Centervej 169. 
Der er åbent 10-14 mandag-torsdag. 
Derudover er jeg ved at starte op som 
social vicevært, det kommer der mere 
information om senere.

6. HEIDI ELBANNA  

– BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

Jeg arbejder med lommepengeprojek-
tet for børn og unge, madudbringning 
og rengøring i Trivselshuset.

7. JENS BROUW EMILSSON  

– BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

Jeg arbejder med børne- og ungeakti-
viteter under indsatsområdet forebyg-
gelse og forældreansvar. Jeg står for 
at planlægge og udføre aktiviteter, der 
er relevante for Bispehavens børn i 
alderen ca. 6-18 år. Jeg har en aktivitet 
med børnene én gang om ugen fast, 
men sørger også for, at de har noget at 
give sig til på feriedage, hvor skole og 
dagtilbud holder lukket.

8. MALENE LASSEN-STRUCK  

– BOLIGSOCIAL LEDER

Jeg har det overordnede ansvar for 
den boligsociale indsats i Bispehaven.

MØD DE BOLIGSOCIALE 
MEDARBEJDERE I BISPEHAVEN
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9. Maria 11. Jane

10. Nanna8. Malene

7. Jens

9. MARIA LOUISE KOCH  

– ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

Jeg bygger bro mellem den boligsocia-
le indsats og Østjysk Bolig, køber varer 
ind og støtter op om arbejdet i de 
forskellige indsatser med regnskab, 
budgetter og andre administrative 
opgaver. Derudover hjælper jeg afde-
lingsbestyrelsen med sekretæropgaver. 
På tegnebrættet er musikalsk legestue 
for mødre og børn (i samarbejde med 
Hasle Kirke) og et "far og søn"-projekt.

10. NANNA NØRGAARD  

– KOORDINATOR I  

FORENINGSMENTOR

Hvis du drømmer om at starte til 
fodbold, svømning, gymnastik eller 
noget helt andet, kan jeg hjælpe dig 
med at finde en mentor, og i fællesskab 
finder I ud af, hvilke muligheder der er 
for at starte op med en aktiv fritid i en 
forening. Mentoren hjælper dig med de 
praktiske ting omkring din fritidsinte-
resse og tager med dig ud til aktivite-
ten de første gange. 

2. JENS JØRGEN ULF,  

5. KAREN JØRGENSEN,  

11. JANE CHRISTENSEN  

– BOLIGSOCIALE MEDARBEJDERE

Vi arbejder i Trivselshusets café, hvor 
vi laver mad til husets brugere og til 
diverse arrangementer.
 

IKKE MED PÅ BILLEDET:

DORTE MARIAGER  

– BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

Jeg arbejder med at skabe projekter i 
øjenhøjde med aktive beboere i Bispe-
haven, og er ansvarlig for at inddrage 
beboerne i gårdrumsudvikling og at 
skabe rammerne for, at fællesskaber 
dannes og udvikles.  
 
Mine aktuelle projekter:
•  Fælles planteprojekter og urbane 

haver i Bispehaven
•  Fællesspisning i Bispehavens gårdrum
• Inddragelse af beboerne i 
 Tryghedsrenoveringen 

MOHAMMAD MURAD  

– BOLIGSOCIAL MEDARBEJDER

Jeg arbejder i Bispehaven 12 timer om 
ugen med lommepengeprojektet for 
børn og unge. 

PETER POVLSEN  

– TEAMKOORDINATOR FOR  

TRYGHED OG TRIVSEL

Jeg arbejder i Fællesskabernes Hus på 
Bispehavevej 29. Her kan du få viden 
om aktiviteter og arrangementer i  
Bispehaven. Du kan også møde  
beboere og ansatte, som kan hjælpe 
med at støtte foreninger og med at 
starte en aktivitet. Lokalerne må også 
bruges til, at vi i fællesskab afholder 
nogle gode arrangementer for alle  
beboer i området. Kom gerne forbi, 
der er kaffe og the på kanden.
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NILS ER SOCIAL VICEVÆRT I AFDELING 23:

– DET ER FEDT, AT DE FØLER SIG 
KLAR TIL AT KOMME VIDERE

Vibeke Thiim Harder

Nils Thylander er social vicevært i 
Afdeling 23 – City, som ligger i to byg-
ninger i Aarhus midtby – på Vestergade 
og Norsgade. Nils har lavet boligsocialt 
arbejde i ungdomsboligafdelingen, 
siden den stod færdig i 2015. Han har 
fokus på de 15 startboligbeboere, men 
laver også aktiviteter, der henvender sig 
til beboerne i de andre 102 boliger.

Her to år efter indflytningen føler Nils, 
at han efterhånden kender beboerne 
ret godt, og har fået gang i nogle gode 
aktiviteter og et godt samarbejde med 
blandt andet afdelingens bestyrelse.

– Der er virkelig godt gang i vores 
aktiviteter, og især fællesspisning er der 
altid stor tilslutning til, fortæller han. 

– Jeg synes virkelig, det er en velfun-
gerende afdeling, og alle er rigtig gode 
til at engagere sig i aktiviteterne og i 
hinanden. Når der er fællesarrange-
menter, har det ingen betydning, hvem 
der kommer fra startboliger og hvem 
der ikke gør.

KOMMER VIDERE

I første halvdel af 2017 er de første tre 
startboligbeboere flyttet videre til egen 
bolig. 

– Det er super fedt, at de, efter at have 
boet her i noget tid, føler sig klar til at 
komme videre med at bo selv. Nogle har 
selvfølgelig stadig brug for kommunale 
bostøtter, men det er absolut et skridt i 
den rigtige retning i forhold til at klare 
sig selv, siger han.

HVAD ER EN 
STARTBOLIG?

I samarbejde med Aarhus 
Kommune har Østjysk Bolig 
i indtil videre to afdelinger 
oprettet såkaldte startboliger. 
Startboliger er et midlertidigt 
botilbud for unge, der af den 
ene eller den anden årsag har 
behov for hjælp til at lære at 
bo selv. I Afdeling 23 har de 15 
startboligbeboere en diag-
nose indenfor autismespektret 
og i Afdeling 25 har de 15 
startboligbeboere forskellige 
sociale udfordringer. 

Den 20. april havde Nils inviteret 
afdelingen – både startboligbeboere 
og resten af beboerne i de i alt 117 
ungdomsboliger – til fællesspisning. 
Den slags arrangementer er altid 
velbesøgte, og efter maden blev der 
hyggesnakket og spillet spil.



VORES BLAD — JUNI 2017

9

TEMA: DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

RASMUS ER SOCIAL VICEVÆRT I AFDELING 25:

– DE ER MEGET MOTIVEREDE  
FOR AT BO HER

Vibeke Thiim Harder

Rasmus Ro Kirkegaard har været social 
vicevært i Afdeling 25 – Gøteborg Allé i 
Aarhus N siden 1. september 2016, hvor 
afdelingen stod klar til indflytning. 
Rasmus er tilknyttet de 15 startboliger i 
afdelingen, hvor der bor unge med for-
skellige udfordringer, der gør det svært 
for dem at bo selv. De første otte må-
neder har været lærerige, men Rasmus 
synes, at projektet nu er på rette spor.

– Nogle af de beboere, der flyttede ind i 
september, havde simpelthen for mange 
udfordringer til at kunne bo her – de 
havde brug for mere støtte, end de får 
her, hvor de jo trods alt skal kunne 
mange ting på egen hånd, for at det kan 
fungere. Men vi fik justeret tildelingen 
med kommunen, og jeg synes, at de 
startboligbeboere, vi har nu, er me-

get motiverede for at bo her og for at 
deltage i det fællesskab, vi har arbejdet 
på at få op at stå, og det er rigtig fedt, 
fortæller Rasmus.

ET GODT NETVÆRK

Afdelingen har et rigtig godt fællesrum, 
og det danner ramme om mange af de 
aktiviteter, der finder sted i afdelingen. 
Rasmus arrangerer mange af de arran-
gementer, og for det meste inviterer han 
hele afdelingen, når han for eksempel 
afholder brunsvigeraften eller fælles-
spisning. Og her bliver der ikke talt om, 
hvem der er startboligbeboer og hvem 
der ikke er.

– Mange af startboligbeboerne mangler 
netop et godt, ressourcestærkt netværk, 
der kan give støtte i hverdagen, og det 

er blandt andet det, disse arrangemen-
ter kan være med til at give dem. Andre 
startboligbeboere bryder sig ikke om at 
være sammen med mange mennesker, 
og dem laver jeg andre ting med, forkla-
rer Rasmus.

– Jeg synes, vi har haft en rigtig god 
udvikling i de otte måneder, der er 
gået, og jeg synes, at vi nu har et rigtig 
sprudlende miljø med en god stemning 
og en god opbakning til de initiativer, 
der bliver taget, siger Rasmus. Han kan 
også se en god udvikling hos startbolig-
beboerne, der er begyndt at danne gode 
netværk, og nogle af dem er ikke langt 
fra snart at kunne stå helt på egne ben 
– og det er jo netop det, der er formålet 
med startboligprojektet.

Rasmus, med den prikkede T-shirt, 
laver mange aktiviteter med både 
startboligbeboerne og de andre 
beboere. Nogle er arrangeret af 
Rasmus, nogle er arrangeret af 
beboerne selv. Den 19. april byg-
gede Rasmus en bar i fælleslokalet 
sammen med en flok beboere. 
Det arrangement var arrangeret af 
beboerne. 
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LENA ER SOCIAL VICEVÆRT I AFDELING 20:

– JEG MØDER FOLK DER, 
HVOR DE ER

Lena Hillgaard har været social vice-
vært i Afdeling 20 – Marienlystvangen 
i det nordlige Aarhus siden 1. februar 
2016. Afdelingen på Marienlystvangen 
kaldes også for Storbylandsbyen, og her 
har 20 beboere fra den almindelige ven-
teliste siden 2014 boet side om side med 
20 beboere, der er visiteret af kommu-
nen og som har eller har haft forskellige 
sociale udfordringer – blandt andet 
hjemløshed og misbrug. 

Lena huserer i afdelingens store fælles-
hus, som beboerne bruger meget – både 
til forskellige arrangementer, men også 
i hverdagen, hvor mange bare lige kig-
ger forbi og siger hej eller kommer for at 
bruge den computer, der står der.

– Beboerne er meget forskellige og har 
brug for og lyst til forskellige ting. Og 
det er jo heller ikke altid de 20, der er 
visiteret fra kommunen, der har brug 
for hjælp, det kan ligeså vel være de an-
dre, så jeg går ikke så meget op i, hvem 
der er hvem, jeg går mere op i at møde 
folk der, hvor de er, siger hun.

HARMONISK AFDELING

Lena synes, at beboersammensætnin-
gen på Marienlystvangen er rigtig god 
pt. Det er blevet en meget harmonisk 
afdeling at bo i, hvor alle kender sin 
nabo og hvor man hygger sig sammen 
på kryds og tværs.

– Det vigtigste her i afdelingen er, at 
dem, der flytter ind herude, de er enga-
gerede i forhold til at ville fællesskabet 

og at de har nogle ressourcer, de kan og 
har lyst til at byde ind med – det er det 
engagement, der får Storbylandsbyen til 
at fungere optimalt, siger Lena.

JOHNNI ER BLEVET KEDELIG

Et levende bevis på, at det fællesskab, 
der er i Storbylandsbyen, virkelig nyt-
ter, er Johnni, der har boet i afdelingen, 
siden den stod færdig i 2014. Inden 
Johnni flyttede til Marienlystvangen, 
havde han i mange år levet en omtum-
let tilværelse med blandt andet hjem-
løshed, misbrug og psykiske proble-
mer. Johnni har i dag et meget større 
overskud, end han havde, da han kom 
til afdelingen, og hans medicinforbrug 
er sat markant ned. Det samme er hans 
alkoholforbrug, og faktisk har Johnni 
kun været i byen i Aarhus tre gange, si-

Lena arrangerer blandt andet 
arbejdsdage, landsbymøder,
fortælleaften, eftermiddagskaffe, 
guitarundervisning, Skt. Hans-aften 
og forskellige andre ting for og med 
beboerne – det er vigtigt for hende, 
at aktiviteterne giver mening for 
beboerne. Det store fælleshus, som 
beboerne selv har været med til at 
indrette, danner for det meste ram-
men om det sociale liv. Hun mødes 
også med beboerne på tomands-
hånd, hvis det er det, de har behov 
for. I det hele taget møder hun dem 
der, hvor de er.

Vibeke Thiim Harder
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TEMA: DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

den han flyttede herud – tidligere drak 
han mange øl i Aarhus midtby.

– Man bliver en kedelig mand af at bo 
herude, griner han.

Johnni bruger fælleshuset meget og 
kigger næsten hver dag ind for at spise 
en bolle eller bare lige sige hej til Lena. 

Han er også begyndt at male i fælleshu-
set, hvor han kan finde alle de remedier, 
han skal bruge til det.

– Det er virkelig dejligt at have et sted, 
hvor man lige kan komme ned og være 
lidt og få en sludder, siger han, inden 
han går ud for at få sig en pibe tobak.

Ét af Johnnis malerier pryder en af 
væggene i afdelingens fælleshus. 
Johnni har også malet et billede til en 
afgående varmemester, og nogle af 
afdelingens andre beboere er begyndt 
at aflægge bestillinger hos ham.
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UDSTILLING VISTE HASLE FØR,  
NU OG I FREMTIDEN

Vibeke Thiim Harder

Den 3.-7. maj dannede Hasles nye 

sognehus ramme om en udstilling, 

der portrætterede Hasle i fortiden og 

nutiden – og gav et bud på, hvordan 

bydelen skal se ud i fremtiden. Udstil-

lingen var arrangeret af Hasle Fæl-

lesråd i forbindelse med, at Aarhus er 

kulturhovedstad i 2017 – og Østjysk 

Bolig var naturligvis med.

– Var du ikke bange for, at dit hus 
skulle blive bombet?

En skoleklasse sidder på gulvet foran 
Hasles lokalhistoriske arkivs udstilling 
i sognegården. Ulla Rasmussen, der er 
frivillig i Lokalhistorisk Arkiv og des-
uden beboer i Østjysk Boligs Afdeling 
1 – Præstehaven, har lige fortalt om, 
hvordan det var at leve og gå i skole i 

Hasle under 2. verdenskrig. Nu bliver 
der stillet spørgsmål, og børnene er 
nysgerrige. 

– Jeg husker det faktisk ikke som om, 
vi var specielt bange, forklarer Ulla, 
mens hun forsøger at huske 72 år til-
bage i tiden – dengang var hun 11 år.

FORTID, NUTID, FREMTID

Lokalhistorisk Arkivs oplæg var ét af 
mange arrangementer, der fandt sted 
under Hasle Fællesråds kulturbyud-
stilling i uge 18. Udstillingen bestod af 
tre dele: Første del omhandlede Hasle 
i fortiden, og her havde Lokalhisto-
risk Arkiv lavet materiale om blandt 
andet de gårde, der i sin tid udgjorde 
Hasle, om Hasle Kirke og om Hasle 
Skole. Derudover havde Østjysk Bolig 
bidraget med en tidslinje, der blandt 

andet viste, hvornår de almene boliger 
i Hasle blev opført – det er nemlig Øst-
jysk Bolig, der administrerer næsten 
samtlige almene boliger i Hasle, og 
faktisk er over halvdelen af Østjysk Bo-
ligs boliger beliggende i netop Hasle.

Fra fortiden bevægede man sig ind 
i nutiden, som næste udstillingsdel 
handlede om. Her fyldte Østjysk Boligs 
input om renoveringen af Ryhaven og 
tryghedsrenoveringen af Bispehaven 
meget. Derudover havde Smag på 
Aarhus lavet et bidrag, og der var en vi-
sionstegning over en mulig renovering 
af Klokkerparken.

Fra fortiden kom man ind i frem-
tiden. Her kom Urban Goods med 
nogle Haslebeboeres bud på, hvordan 
Hasle er nu og hvordan det skal være 

Plancherne fra Tryghedskontoret i Bispehaven var flyttet ned i 
udstillingslokalerne, så alle Hasle-interesserede kunne se dem.
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i fremtiden. Derudover var der input 
fra Letbanen og plancher om den nye 
kommuneplan.

NOGET FOR ENHVER SMAG

Udstillingen havde, udover de faste 
installationer, også andre arrangemen-
ter på programmet – blandt andet en 
fortællecafé med Hasle-historier, et 
dialogmøde om Hasles fremtid, ’Lyden 
af Hasle’ og dialog om den grønne kile, 
der går igennem Hasle. Derudover 
var der løbende rundvisninger, blandt 
andet også af skoleklasser, som fælles-
rådet og det lokalhistoriske arkiv tog 
sig kærligt af.

Ulla Rasmussen gik selv på Hasle Skole for mange år siden. 
Her fortæller hun nuværende elever om den tid.

  

Ole fra Ryhaven var én af hjernerne bag udstillingen

Ole Nørgaard Madsen, der bor i Østjysk Boligs Afdeling 
3 – Ryhaven, er medlem af Hasle Fællesråd, der stod bag ud-
stillingen, og han har været primus motor på det store stykke 
arbejde. 

Ole fortæller, at han synes, udstillingen har været en succes.

– Det er gået rigtig godt og vi har haft besøg af mange men-
nesker, om end det gode vejr, vi havde i weekenden, gjorde 
det lidt sværere, siger han.

– Det endte med at blive et noget større projekt, end vi måske 
havde forestillet os, da vi fik ideen, fortæller han også. 

Ole var meget glad for Østjysk Boligs bidrag til udstillingen 
– det udgjorde en stor del af materialet om Hasles fortid og 
nutid. 

– Især materialet om Tryghedsrenoveringen i Bispehaven har 
tiltrukket mange, og ikke én har sagt noget negativt om det 
– tværtimod har folk været meget positive overfor ideen om 
at gøre Bispehaven mere åben i forhold til resten af Hasle, 
fortæller han.

Østjysk Bolig administrerer i alt 2.849 boliger i Aarhus og 
omegn – 1.589 af dem ligger i Hasle. Tidslinjen her beskrev 
historien om de otte afdelinger, der ligger i Hasle.

Ole Nørgaard Madsen foran den del af udstillingen, der 
omhandler hans hjem – Ryhaven.



14

VORES BLAD — JUNI 2017 ARTIKEL

BISPEHAVEN SAGDE JA TAK  
TIL TRYGHEDSRENOVERING

Den 25. april skulle Bispehavens beboere stemme om, hvorvidt de 

gerne ville have 250 millioner kroner til en stor renovering af deres 

udearealer. Resultatet blev et stort JA.

Vibeke Thiim Harder

Tirsdag den 25. april troppede beboere 
fra 73 af Bispehavens 881 lejemål op på 
Scandic Hotel, hvor de skulle stemme 
om, hvorvidt de gerne vil have deres 
afdelings udeområder renoveret for 
250 millioner kroner, som gives i støtte 
fra Landsbyggefonden og Infrastruk-
turpuljen. Stort set alle fremmødte be-
boere på det ekstraordinære afdelings-
møde stemte JA til den omfattende 
Tryghedsrenovering, som skal gøre 
afdelingen tryggere og bedre at bo i.

FIRE IMOD

Afdelingsmødet havde kun Trygheds-
renoveringen på dagsordenen. Kim 
Kjærgaard, udviklingschef i Østjysk 
Bolig, fortalte beboerne om det store 
projekt. Derefter stillede beboerne 
masser af spørgsmål til blandt andet 
parkering, de nye veje, belysning, 
affaldshåndtering, adgangsforhold, 

facader, cykelparkering og andre ting, 
der bekymrede eller undrede dem.

Da alle spørgsmål var stillet og besva-
ret, var det tid til afstemning. Kun fire 
af de fremmødte husstande stemte 
imod renoveringen – resten stemte for. 
Dermed er vejen banet for, at Østjysk 
Bolig og entreprenørerne kan gå i gang 
med renoveringen, der har været på 
tegnebrættet i cirka seks år efterhån-
den.

Beboerne lyttede intenst til Kim Kjærgaards præsentation, og efterfølgende blev der stillet mange gode spørgsmål. 
Ét af de spørgsmål, der gik igen, var omkring garager – dem var en del beboere ked af at skulle af med.

Du kan læse meget mere om 
renoveringen på: 

TryghediBispehaven.dk
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REBUS
LØSNING PÅ REBUSSEN
FINDES PÅ SIDE 18 (OPSLAGSTAVLEN)

STRIBE
SØRENSENABDULLAHJØRGENSEN
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I denne portrætserie møder du hver anden måned mennesker, 

der på den ene eller anden måde har at gøre med Østjysk Bolig. 

Det kan både være beboere, bestyrelsesmedlemmer og ansatte.

PER OG RYAN SKAL HOLDE 
STYR PÅ DRIFTSCENTERET

Vibeke Thiim Harder

I det nye Driftscenter, som du fra 

i dag skal henvende dig til, hvis 

du har brug for hjælp til varme-

mesteropgaver, kan du møde Per 

Nielsen og Ryan Jørgensen. Som 

driftsinspektører er det dem, der 

koordinerer og planlægger arbej-

det i Driftscenteret. 

ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER

2016 sagde han sin stilling op. Han 
skulle være med til at starte et nyt 
byggeprojekt op. Projektet blev dog 
aldrig startet op alligevel, og Ryan 
vendte tilbage til Østjysk Bolig den 
3. april.

– Jeg er rigtig glad for, at der stadig 
var en plads til mig i Østjysk Bolig, 
og jeg er spændt på at være med til
at starte Driftscenter-projektet op, 
siger han.

PER ER TRUKKET I COWBOY-

BUKSERNE

Per havde første arbejdsdag hos 
Østjysk Bolig den 1. maj. Han kom fra 
en stilling som varmemester i AAB 
i Aarhus, hvor han havde været i 13 
år. Han var glad for at være hos AAB, 
men han var også bevidst om, at hvis 

PORTRÆT

han skulle nå at prøve noget andet, 
inden det bliver pensionstid, så skulle 
det til at være.

– Med jobbet som driftsinspektør har 
jeg skiftet arbejdstøjet ud med cow-
boybukser, siger han – i hans nye stil-
ling kommer han nemlig til at sidde 
mere på kontor, end han tidligere 
har været vant til. Men det gør ham 
ikke noget, og han ser frem til de nye 
arbejdsopgaver.

– Vi skal blandt andet tage os af 
beboerhenvendelser, syn og koordine-
ring af ejendomsserviceteknikernes 
opgaver, og det skal nok blive sjovt, 
slutter han.

Per Nielsen og Ryan Jørgensen har 
den sidste måned forberedt sig på, at 
det skulle blive i dag – den 1. juni. Det 
er nemlig i dag, de for første gang 
holder åbent i det nye Driftscenter, 
der ligger på Hasle Centervej 219, 
1. th., Aarhus V.

RYAN ER TILBAGE

Ryan kom til Østjysk Bolig som 
inspektør i 2014, men i slutningen af 



17

VORES BLAD — JUNI 2017 PORTRÆT

        RYAN JØRGENSEN

Ryan er 34 år og bor i Farre 
ved Hammel sammen med 
sin kone Trine og deres i alt 
fem sammenbragte børn og 
to hunde. Ryan er uddannet 
klejnsmed og bygningskon-
struktør. Han kom til Østjysk 
Bolig som inspektør i 2014.

Ryans fritid går med at være 
sammen med den store fami-
lie og med huslige projekter, 
da de for nyligt er flyttet ind 
i et stort hus, der trængte til 
en kærlig hånd.

        PER NIELSEN

Per er 52 år og bor i Skovby 
ved Galten. Han blev som 
ung uddannet tømrer og har 
arbejdet som det i mange år 
både i Danmark og i udlan-
det. For 13 år siden skiftede 
han spor og blev ansat som 
varmemester i AAB, hvor han 
undervejs tog ejendomsser-
viceteknikeruddannelsen. 

Per bor alene, men han har 
to drenge på 26 og 6 år. I 
sin fritid kører han gerne på 
motorcykel, og så elsker han 
at campere. Rejser til sydens 
varme kan han også godt lide.

• Driftschef

• Driftsinspektører

• Ejendomsserviceteknikere 
(dem, vi tidligere kaldte 
varmemestre)

• Rengøringsassistenter  
(dem, vi tidligere kaldte  
trappevaskere)

• Driftsassistenter  
(dem, vi tidligere kaldte  

KONTAKTOPLYSNINGER:

• Driftscenteret

• Hasle Centervej 219, 1. th., 
8210 Aarhus V

• driftscenteret@vm-ojba.dk

• 87 44 75 93

• Der er åbent for personlig og 
telefonisk henvendelse alle 
hverdage mellem klokken 7.15 
og 9.00, og torsdag også  
mellem klokken 15.00 og 
17.00

Ryan (tv.) og Per sidder klar til at tage imod din henvendelse 
på Hasle Centervej 219, 1. th. Når det nye fælleshus i Bispehaven 
står klar, flytter Driftscenteret derover.

gårdmænd)

Hvis du bor i en ungdomsbolig, 
skal du også henvende dig til 
Driftscentret, hvis du har brug 
for hjælp til varmemesteropgaver. 

HVEM KAN DU MØDE I  
DRIFTSCENTERET?
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OPSLAGSTAVLEN

VIL DU VÆRE MED TIL AT LAVE VORES BLAD?

Hvis du elsker at skrive, er en ørn til at tage billeder, 
eller er god til at fortælle gode historier, så sæt dit 
præg på dit beboerblad. Alle input, store som små, 
modtages med kyshånd, da vi gerne vil lave et så ved-
kommende beboerblad som muligt. Og du behøver slet 
ikke at være uddannet journalist eller verdensmester i 
kommasætning for at være med – du kan få sparring 
hele vejen fra idé til korrekturlæsning.

Kontakt kommunikationsansvarlig Vibeke Thiim Harder 
på vih@ojba.dk, hvis du har lyst til at bidrage med ét 
eller andet. 

KLAGER?

Østjysk Bolig har tidligere sendt en kopi af klager fra 
og over beboere videre til den aktuelle afdelingsbesty-
relse til orientering. Da der er sket stramninger af per-
sondataloven, vil Østjysk Bolig som udgangspunkt ikke 
længere orientere afdelingsbestyrelserne om klager i 
afdelingerne.

Husk, at hvis du vil klage over for eksempel støj, så 
skal du indgive en skriftlig klage. Læs mere på Østjysk 
Boligs hjemmeside: 
www.østjyskbolig.dk/vaerd-at-vide/klager

REBUSSEN PÅ SIDE 15 DANNER SÆTNINGEN 
”GOD SOMMER FRA ØSTJYSK BOLIG”.

God  sommer
fra
OstjyskI

Bolig
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SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER I RY?

Afdeling 74 – Ny Kirkevej, Isagervej, Siimvej i Ry afholdt 
den 26. april et møde for alle beboere i afdelingen for 
at finde ud af, hvordan holdningen til en eventuel sam-
menlægning med én eller flere andre Ry-afdelinger 
er. På mødet talte de om, hvilke andre afdelinger det 
kunne være relevant at lægge sig sammen med, og 
de samlede en række spørgsmål til Østjysk Bolig, som 
de gerne vil have svar på, inden de går videre med 
arbejdet. Det er for eksempel vigtigt for beboerne, at 
en sammenlægning ikke kommer til at medføre husleje-
stigninger.

SKAL DU FLYTTE?

Hvis du snart skal flytte, kan du måske få glæde af at 
klikke dig ind på www.deleboks.dk. Her kan du gratis 
låne flyttekasser.

KULTURDAGE I BISPEHAVEN

Den 30. juni og den 1. juli løber de årlige kulturdage i 
Bispehaven af stablen. Alle er velkomne, så sæt X 
i kalenderen allerede nu.

OPSLAGSTAVLE
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for Østjysk Bolig

KALENDER

Har din afdeling et arrangement,  
der skal med i kalenderen? 

Skriv til vih@ojba.dk

1. juni:  
Driftscentret åbner

10. juni:  
Loppemarked i Afdeling 9 – 
Rønnehegnet i Tilst – alle er 
velkomne

17. juni:  
Afdeling 9 – Rønnehegnet tager til 
Djurs Sommerland

23. juni: 
• Sommerfest i Afdeling 3  

- Ryhaven
• Skt. Hans i Afdeling 6  

- Bispehaven

30. juni-1. juli:  
Kulturdage i Afdeling 6 – 
Bispehaven 

10. – 28. juli:  
Kontoret i Ry holder lukket

17.-28. juli:  
Kontoret i Aarhus holder lukket

Vibeke Thiim Harder

I hvert blad forklarer vi et ord, man tit hører 

i det almene, men som man måske ikke helt 

ved, hvad dækker over.

HVAD BETYDER DET?

Som beboer i én af vores afdelinger er 
du medlem af AARHUSbolig. Og som 
medlem af AARHUSbolig har du mu-
lighed for at købe et boliggarantibevis, 
hvis du har brug for at flytte fra din 
bolig men ved, at du gerne vil tilbage 
til området igen.

Et boliggarantibevis kan du købe for 
900 kroner hos AARHUSbolig. Beviset 
giver dig fortrinsret til en bolig i (eller 
i nærheden af) din gamle afdeling i tre 
år. Et garantibevis kan være et godt 
alternativ til fremleje, hvor du står 
med hele ansvaret for boligen.

Du kan købe et boliggarantibevis, hvis:
• du bor i en familiebolig eller se-

niorbolig (altså ikke ungdomsbolig, 
ældrebolig eller værelse) 

Boliggaranti:

• du betaler for det, inden du er frigjort 
fra boligen – dvs. før den såkaldte 
frigørelsesdato

• hele din husstand flytter 

Hvis du vil vide mere om boliggaranti-
beviser, så kontakt vores udlejningsaf-
deling. Det er også her, du skal hen-
vende dig, når du gerne vil flytte retur 
igen. Udlejningsafdelingen vil så inden 
for tre måneder tilbyde dig en bolig, der 
tilsvarer din tidligere bolig – det vil sige 
en bolig i samme område med samme 
antal rum eller af tilsvarende størrelse. 
Du kan ikke være garanteret, at du kan 
flytte retur til lige præcis den bolig el-
ler afdeling, du opsagde, da der jo skal 
være en opsigelse, for at det kan lade sig 
gøre.

Læs mere om boliggarantibeviser på 
www.AARHUSbolig.dk.
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for Trivselshusets café

Retterne serveres 

mandag-fredag kl. 13-14 

i Trivselshuset.

Ring på 86 15 91 97 inden kl. 10  

for at bestille levering af maden  

i Bispehaven eller på Rymarken.

Trivselshuset har åbent 

 mandag-torsdag kl. 9-14  

og fredag kl. 8.30-14.

MADPLAN

Alle hverdage kan der købes  

sandwich, fiskefilet, grillkylling,  

hamburger, smørrebrød og pommes 

frites til rimelige priser (mad ud af 

huset skal bestilles i forvejen).

1 middag  kr. 30,-

Ekstra kød  kr. 10,-

Emballage   kr. 5,-

Levering   kr. 5,-

12 klip   kr. 300,-

11 klip ud af huset kr. 400,-

MADPLAN JUNI-JULIVORES BLAD — JUNI 2017

FERIELUKKET 
24/7-31/7

1/6 Oksebryst i peberrodssauce + Dessert

2/6 Fiskefrikadeller + Lagkage

6/6 Bøf i folie

7/6 Paprikakylling

8/6 Enebærgryde + Dessert

9/6 Frikadeller med grønt + Lagkage

12/6 Forloren hare

13/6 Beuf stroganoff

14/6 Hamburgerryg med grønt

15/6 Kalvelever med løg + Dessert

16/6 Stegt flæsk med persillesovs + Lagkage

19/6 Pasta med kødsovs

20/6 Medister med grønt

21/6 Kylling med persille

22/6 Flanksteak + Dessert

23/6 Fiskefilet med remouladesovs + Lagkage

26/6 Karbonader med grønt

27/6 Flæskesteg

28/6 Græsk farsbrød

29/6 Kylling med aspargessovs + Dessert

30/6 Millionbøf + Lagkage

3/7 Butterdejsstænger

4/7 Koteletter i fad

5/7 Hakkebøf

6/7 Medister + Dessert

7/7 Kylling med persille + Lagkage

10/7 Farseret porre

11/7 Fyldt kalkunbryst

12/7 Lasagne

13/7 Frikadeller + Dessert

14/7 Biksemad + Lagkage

17/7 Pandekager med fyld

18/7 Oksegryderet

19/7 Forloren hare

20/7 Marineret kylling + Dessert

21/7 Laks i fad + Lagkage

Der kan forekomme ændringer.
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DRIFTSCENTER & SELSKABSLOKALER 

KONTAKTOPLYSNINGER

22

Per Sandgaard Nielsen 

pen@vm-ojba.dk

Ryan Jørgensen

ryn@vm-ojba.dk

Inspektør for følgende afdelinger:  

6, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 og 26.

Inspektør for følgende afdelinger: 

1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 og 90.

DRIFTSINSPEKTØRER

Kontakt Driftscenteret, hvis du vil i kontakt 
med din inspektør.

Brug for hjælp fra en 
ejendomsservicetekniker?

Kontakt:
Driftscenteret
Hasle Centervej 219, 1.th.
8210 Aarhus V
87 44 75 93
driftscenteret@vm-ojba.dk

Afdeling 3 – Ryhaven

Udlejning af selskabslokale  

og gæsteværelser: 

Lene Nørgaard Madsen 

Tlf.: 86 18 81 56 

lnm@stofanet.dk

Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 6 – Bispehaven

Udlejning af selskabslokale  

og gæsteværelser:

Henvend dig til administrationen  

i kontorets åbningstid. Udlejes kun 

til egne beboere.

Afdeling 9 – Rønnehegnet

Udlejning af Fælleshuset og 

gæsteværelser: Mød op på besty-

relsesmødet 1. tirsdag i måneden 

ml. 18.30-19.00, eller kontakt  

Inge-Lise på: iph@webspeed.dk

Afdeling 10 – Neptunvej

Fælleslokalet udlejes ved  

afdelingsbestyrelsen.  

Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 12 – Bymosevej

Fælleshuset Bymosevej 194  

udlejes ved afdelingsbestyrelsen. 

Udlejes ikke til private fester.

Afdeling 15 – Stavnsvej

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet på Stavnsvej. 

Kontakt afdelingsbestyrelsen 

Afdeling 16 – Rytoften-Ryhavevej

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet på Ryhavevej, mail: 

ryhavevej14@gmail.com 

 

Afdeling 17 – Atriumhuset 

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet i kælderen. Kontakt 

Frederik Johannsen på  

Tlf.: 42 17 97 54 eller  

frederikwjohannsen@gmail.com 

Afdeling 23 – City

Beboere fra afdelingen kan leje 

fælleslokalet i kælderen på  

Vestergade. Skriv til 

bookingvestergade72@gmail.com

Afdeling 78 – Isagervej

Afdelingen råder over både  

gildesal og gæsteværelse. Andre 

afdelinger i Ry kan også leje disse. 

For udlejning kontakt:

Hans Henrik Egeberg

Isagervej 23D, 2. 4

8680 Ry

Tlf.: 26 90 04 26

hanshenrikegeberg@gmail.com

Afdeling 85 – Moselunden 

Afdelingen råder over både  

selskabslokale og gæsteværelse. 

Det udlejes til beboerne i afdeling 

85. Derudover kan afdeling 76, 82 

og 83 leje det til beboeraktiviteter, 

f.eks. afdelingsmøder. 

For udlejning kontakt:

Birte Sørensen

Moselunden 1A

Tlf.: 21 44 29 98

Afdeling 88 – Skæphøj

Afdelingen råder over både  

selskabslokale og gæsteværelse, 

som udlejes til beboere i alle  

Ry-afdelingerne. 

For udlejning kontakt: 

Katja Hillers

Skæphøj 11

8680 Ry

Tlf.: 40 47 45 80

mail@katjahillers.dk



ADMINISTRATION
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Søren Frichs Vej 25 · 8000 Aarhus C · Tlf. 86 15 66 88 

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man: Pers. henv. 10.00-12.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tirs-ons: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-14.30

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tors: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-17.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-17.00

Fre: Pers. henv. 10.00-11.30

 Tlf. henv.  9.30-11.30

Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry · Tlf. 86 15 66 88 

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man: Pers. henv. 10.00-12.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tirs-ons: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-14.30

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-14.30

Tors: Pers. henv. 10.00-12.00 + 13.00-17.00

 Tlf. henv.  9.30-12.00 + 13.00-17.00

Fre: Pers. henv. 10.00-11.30

 Tlf. henv.  9.30-11.30

Else Christensen (formand)

Præstevangsvej 12 st. tv.

8210 Aarhus V

Tlf.: 26 85 03 46

elc@best-olba.dk

Lene Hansen (næstformand)

Præstevangsvej 22, st. tv.

8210 Aarhus V

Tlf.: 21 62 84 93

leh@best-ojba.dk

Leif Scherrebeck

Hasle Centervej 239, 1. tv.

8210 Aarhus

Tlf.: 60 77 21 55

les@best-ojba.dk

Elsebeth Persson

Rugaarden 23A

8680 Ry

Tlf.: 52 95 14 62

elp@best-ojba.dk

Tina Slot Schmidt

Stavnsvej 203

8381 Tilst

Tlf.: 20 15 13 21

tin@best-ojba.dk

Katja Hillers

Skæphøj 11

8680 Ry

Tlf.: 40 47 45 80

khi@best-ojba.dk

ØVRIGE

AARHUS

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

RY

Vores Blad

87 44 75 84

Søren Frichs Vej 25

8000 Aarhus C

vih@ojba.dk

Trivselshuset 

86 15 91 97

Hasle Centervej 159

8210 Aarhus V

Serviceafdelingen

86 15 12 15 

Søren Frichs Vej 25

8000 Aarhus C

serviceafdeling@ojba.dk

Vagttelefon

Uden for normal arbejdstid

87 44 75 95

23

Tommy Jørgensen

Skansehøj 6

8680 Ry

Tlf.: 22 98 71 41

toj@best-ojba.dk

Magnus Borst (1. suppleant)

Hasle Centervej 305

8210 Aarhus V

Tlf.: 28 91 83 91

magnus_borst@hotmail.com

Lisbeth Thuesen (2. suppleant)

Ryhaven 20

8210 Aarhus V

Tlf.: 26 85 03 46 

lisb.thu@gmail.com

ANDRE NYTTIGE 



MGP I BISPEHAVEN 
VAR ET HIT

Af Vibeke Thiim Harder

Den 28. april blev det årlige MGP for Bispehavens 6-12-årige afholdt. Som altid 

var arrangementet et brag af en fest. Her kan du se billeder fra aftenen.

1 2 3 4

1

3 4

2

I alt 21 børn sang og/eller 
dansede på den flotte 
scene i løbet af aftenen. 
Der var hyret professio-
nelle lyd- og lysfolk, som 
skulle gøre oplevelsen for 
de cirka 150 fremmødte 
publikummer endnu 
bedre.

Showet fik fint besøg af 
en tidligere Bispehaven-
MGP-vinder: Hamed 
Balosha. Han sang sin 
gamle vindersang, som 
han vandt med for 7 år 
siden.

Det var drengegruppen 
Tawa, der vandt showet 
med deres egen rapsang.

Trivselshuset var pyntet 
flot op til fest, så både 
deltagere og de 
tilskuende børn, unge, 
voksne unge, forældre 
og bedsteforældre fik en 
helstøbt oplevelse.


