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GODT INITIATIV!
 
Der er især én ting, der kan gøre boligorganisationsansatte be-
gejstrede – nemlig når vores beboere tager gode initiativer. Når 
beboerne kerer sig om deres boligområder og gerne vil gøre noget 
godt for dem. 

Man kan tage initiativ på mange måder. Man kan melde sig ind i sin 
afdelingsbestyrelse. Man kan arrangere en fest. Man kan stille et 
forslag til et afdelingsmøde. Mulighederne er mange, store og små. 

I dette nummer af Vores Blad kan du møde to, der har taget initiativ 
på den store skala. Én har arrangeret fastelavnsfest for 250 men-
nesker. En anden har taget initiativ til en skraldeindsamling, som ikke 
bare resulterede i en pænere afdeling, men som også gav 10.000 
kroner til verdens fattigste børn. Hun har endda også selv skrevet 
artiklen om det.

Jeg håber, at det nye, elektroniske Vores Blad fungerer godt for dig. 
Og du er stadig meget velkommen til at komme med input, ris og ros, 
hvis du har nogle, til vih@ojba.dk. 

Go’ læselyst!

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

Man kan tage initiativ på 
mange måder. Man kan mel-
de sig ind i sin afdelingsbe-
styrelse. Man kan arrangere 
en fest. Man kan stille et for-
slag til et afdelingsmøde. Mu-
lighederne er mange, store 
og små.
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Nu, hvor bladet er blevet 
digitalt, vil du nogle ste-

der finde links til relevante 
sider på internettet, hvor 
du kan blive endnu klo-
gere. Du kan kende dem 

på den blå skrift.
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1114

ROSENGÅRDEN
Rosengården har fået ny bestyrelse, efter 
at hele den gamle trak sig.

HVAD BETYDER DET?
Bliv klogere på, hvordan du ferieudlejer 
din lejlighed.

SIDESIDE

BEBOERINITIATIVER 
Vi elsker, når beboerne selv 
tager initiativer til gode ting ude i 
afdelingerne. Læs to eksempler på 
beboerinitiativer - og lad dig måske 
endda inspirere.

SIDE

4-7

4 SIDERS 

TEMA
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PALLE GØR FASTELAVN  
I BISPEHAVEN STOR 

Vibeke Thiim Harder

Den 9. februar mødte cirka 250 hekse, 
superhelte og prinsesser op til en or-
dentlig omgang katten af tønden i Bispe-
haven. Men for Palle Bay, der har boet i 
Bispehaven de seneste 24 år, startede 
arrangementet ikke først klokken 15.00 
– det startede allerede ved juletid, hvor 
den første planlægning gik i gang.
 
– Det har været hårdt! Der har været 
en del forberedelse, fortæller Palle, der 
blandt andet selv har lavet konge- og 
dronningekroner, fundet fastelavnsbol-
lesponsor og lavet tønder – hele 11 af 

Palle Bay fra Bispehaven syntes 
ikke, at fastelavn fik den opmærk-
somhed, som den burde have, i 
Bispehaven. Derfor tog han køllen i 
egen hånd. 

slagsen.
 
Men Palle vidste, hvad han gik ind til – 
han arrangerede nemlig også fastelavn 
i Bispehaven sidste år.
 
– Jeg syntes ikke, fastelavn fik den op-
mærksomhed, den burde. Det er jo lige 
før, Halloween er større efterhånden. 
Fastelavn må godt blive fejret ordent-
ligt, synes Palle – så det sørgede han 
for, at den nu bliver.
 
Flere med
Palles mål i år var, at fastelavnsfesten 
skulle være endnu større end sidste 
år. Han ville gerne have endnu flere 
beboere med i det store sociale ar-
rangement. Og han ville også gerne 
give flere af byens andre indbyggere 

– altså folk, der ikke bor i Bispehaven – 
chancen for at opleve, hvordan en fest i 
Bispehaven kan se ud.
 
– Bispehaven er et specielt sted. Derfor 
skal fastelavn i Bispehaven heller ikke 
ligne fastelavn alle mulige andre steder, 
siger Palle. Derfor købte han heller ikke 
bare kroner i Fakta til en 10’er. Han 
støbte dem selv. Han lavede også et 
podie med troner til konger og dron-
ninger. 

Godt samarbejde
Palle har fået god hjælp af den bo-
ligsociale indsats i Bispehaven til ar-
rangementet. Klubben har også været 
inde over. 

– Vi kan lige så godt arbejde sammen 

Palle er ved at tænde op i 
én af de tønder, han sidste 
år lavede til arrangementet 
’Lys på vandtårnet’. De var 
også med til at sprede hyg-
ge og varme til fastelavn.

VORES BLAD — APRIL 2018 TEMA
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Masser af udklædte børn og voksne var med til årets fastelavnsfest.

VORES BLAD — APRIL 2018 TEMA

Om Palle:
Palle har du måske set med sin papegøje 

’Tøsen’ på skulderen. Det var dog for koldt 
for den at deltage i fastelavnsfesten. Det 
kan også være, du har set ham trække 

rundt med en stor giraf. Den er dog ikke 
levende. 

 
Palles partner i både livet og det kreative, 

Mari-Ann Petersen, deltog også i faste-
lavnsforberedelserne og -festlighederne. 

Sammen står de bag Aarhus Kreativ. 
 

Palle og Mari-Ann har boet i Bispehaven 
i 24 år. De seneste fire år har de været 

aktive som frivillige i afdelingen.

om det alle sammen og gøre det 
endnu større, i stedet for at vi holder 
hver sit, siger Palle.
 
Palles mål om at gøre arrangementet 
stort og godt blev nået. 
 
– Vi så rigtig mange mennesker, som 
vi ikke plejer at se til arrangemen-
terne heroppe – både beboere, der 
ikke plejer at være med, men også 
folk udefra, fortæller han.
 
– Hvis folk kan få noget sjovt ud af 
det, så er det fedt – så er mit mål 
nået.
 
Palle regner med at tage fastelavns-
teten igen til næste år.

http://www.aarhus-kreativ.dk/
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LOKALT INITIATIV: 
BISPEHAVENS BØRN OG UNGE 
STØTTER VERDENS FATTIGSTE

Mathilde Dam

Hvis man kom forbi Bispehaven lørdag den 3. februar, 
kunne man se flere orange veste og børn med store 
skraldeposer. Børnene fra Bispehaven samlede nemlig 
skrald til fordel for verdens fattigste børn. Dette kun-
ne lade sig gøre, fordi 3F Rymarken Aarhus gjorde det 
muligt at donere penge for indsamlet skrald. Pengene 
gik direkte til DR1’s Danmarks Indsamling. 

VORES BLAD — APRIL 2018 TEMA

– Hvad nu, hvis man kan bruge det 
skrald, der ligger i mit lokalområde, til 
et velgørende formål?

Sådan tænkte Mathilde Dam, stude-
rende og beboer i Bispehaven, i starten 
af januar. Denne tanke satte gang i et 
projekt, der kulminerede lørdag den 
3. februar. Her mødtes Bispehavens 
børn og unge nemlig og indsamlede 
områdets skrald til fordel for verdens 
fattigste.

Børn vil gerne hjælpe andre børn
Bispehaven er et område, som ofte får 
meget negativ omtale. Men området 
har også har andet at byde på. Det er 
indsatsen den 3. februar et eksempel 
på. 

– Selvom det ikke er det sejeste at 
samle skrald, så ved jeg, at jeg hjælper 
de fattigste børn. Og det, synes jeg, er 
sejt, fortæller et af børnene om det at 
hjælpe til. 

 – Det er så dejligt at se, at der er 
sådan en stor lyst til at hjælpe andre 
mennesker i mit lokalområde. Det er 
skønt at se, at medmenneskeligheden 
er så stor – det er jo desværre ikke det, 
Bispehaven er kendt for, men vi, der 
bor her, ved, at den findes her, siger 
Mathilde Dam. 

Frivillige kræfter
– Jeg har brugt januar måned på at 
planlægge indsamlingen. Jeg har fået 
stor hjælp af både ansatte og frivillige 
i Bispehaven, fortæller Mathilde. Sam-
men med Årets Boligsociale Ildsjæl og 
beboer i Bispehaven, Faten El-Youssef, 
og med støtte fra Trivselshusets an-
satte, kom der kontakt til børn og unge i 
Bispehaven.

– Jeg laver og deltager gerne i frivillige 
arrangementer med børnene, fordi det 
er god læring for dem – det er blandt 
andet også er derfor, jeg har oprettet 
en mor-barn-gruppe i området. Det 

styrker relationerne blandt de børn og 
voksne, der bor i Bispehaven, siger 
Faten.

Faten og Mathilde tog desuden kontakt 
til Fritidshuset Ellekær, der hjalp med 
at mobilisere de unge. Derudover var 
Heidi Elbanna fra områdets Lomme-
pengeprojekt med på dagen, hvor der 
blev sørget for forfriskninger til alle 
hjælpende hænder. Også Østjysk Bo-
ligs Driftsafdeling var med til at samle 
skrald og sørgede desuden for hand-
sker og ”tag-pinde”. 

– Jeg er meget glad for den store 
opbakning, der var med til at gøre det 
muligt, at børnene kunne hjælpe ver-
dens fattigste og samtidig gøre noget 
godt for deres eget lokalområde, siger 
Mathilde. 

Efter skraldeoprydningen var der en 
hyggelig afslutning i Trivselshuset med 
kage og kaffe. 
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Mathilde Dam var selvfølgelig også 
selv med ude at samle skrald den  
3. februar.

VORES BLAD — APRIL 2018 TEMA

Om Danmarks Indsamling 
 

Årets tema for Danmarks Indsamling var 
”Hjælp børn uden hjem”. 

FN vurderer, at der er op mod 150 mil-
lioner gadebørn i verden. Og millioner 

af børn lever i flygtningelejre og er 
på flugt. Børn, der vokser op uden et 

barndomshjem og lever på flugt fra krig, 
fattigdom, sult og sygdom. Børn, der 

lever som nomader og ikke ved, om de 
skal tilbringe natten i et telt, i en forladt 
bygning eller på gaden. Og børn, som i 
jagten efter mad og bolig tvinges til tig-
geri, tyveri og prostitution for at kunne 

klare sig. 

https://www.danmarksindsamling.dk/
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KURSUSWEEKENDEN 2018 BØD PÅ 
FAGLIGHED, FORANDRINGER OG 
FORGLEMMELSER

Vibeke Thiim Harder

- Hej, hej. Garderoben er ude bagved og 
her er der friskbagte boller. 
 
Der var fra start lagt op til en hyggelig 
weekend, da medarbejdere og bestyrel-
sesmedlemmer fra Østjysk Bolig mødtes 
til årets kursusweekend i starten af marts. 

Stemningen bar præg af forventnings-
fuldhed og positivitet, da de 74 tilmeldte 
mødtes på Kystvejens Konferencecenter 
i Grenå lørdag formiddag.

Efter morgenmaden og en velkomst fra 
Østjysk Boligs direktør lagde program-
met ud med det tungeste oplæg – advo-
kat Kirstine Skaarup fortalte om den nye 
persondataforordning, der træder i kraft 
den 25. maj. Hvad kommer den til at 
betyde for bestyrelserne i Østjysk Bolig 
og for Østjysk Boligs medarbejdere?

Ganske meget, kunne hun fortælle. 
Hun nåede kun at fortælle ganske kort 
om, hvilken betydning den får, inden 

Østjysk Boligs årlige kursusweek-
end løb af stablen den 10.-11. 
marts. Her mødtes organisationens 
medarbejdere, afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer og organisations-
bestyrelsesmedlemmer for at blive 
klogere på både faglige og per-
sonlige aspekter.

Kirstine Skaarup fik rigtig mange spørgs-
mål til de nye skrappere persondataregler.



9

VORES BLAD — APRIL 2018

Hvert år inviterer Østjysk 
Boligs administration til en 
kursusweekend. Her kan 
aktuelle emner debatteres 
og man kan få inspiration 
til både boligorganisati-
onsarbejdet og personlig 
udvikling.

Kursusweekenden er for 
alle Østjysk Boligs organisa-
tions- og afdelingsbestyrel-
sesmedlemmer og ansatte. 
Der plejer at være ca. 70-80 
deltagere - i år var der 74 
tilmeldte.

OM KURSUSWEEKENDEN:
flowet af spørgsmål begyndte. Rigtig 
mange af de fremmødte havde 
spørgsmål om billeder, Facebook-
brug, nyhedsbreve og så videre.

Det korte af det lange med den nye 
persondataforordning er, at der bliver 
meget skrappe regler for, hvordan 
og hvor længe personfølsomme op-
lysninger på opbevares og hvordan 
de må videregives. Desuden bliver 
bøderne meget højere, end de er i 
dag. Og endelig skal man til hver en 
tid ikke bare overholde reglerne – 
man skal også kunne dokumentere, 
at man gør det.

Østjysk Bolig vil orientere om, hvil-
ken betydning det kommer til at have 

for beboerne, inden forordnin-
gen træder i kraft.

Fokus og  
omstillingsparathed
Inden frokost nåede forsamlin-
gen også et foredrag med Se-
bastian Nybo om forandringer. 
Hvad gør vi ved de forandrin-
ger, vi ikke selv har valgt?

Da Sebastians far var yngre, 
arbejdede han på kontoret i 
B&O. Her fik han en stak breve 
om morgenen, dem besvarede 
han og lagde svarene i udpost-
kassen, og så var han ellers 
klar til uforstyrret at gå i gang 
med dagens arbejde. I dag er 

Sebastian Nybo startede sit oplæg ud med at slå fast, at om vi har lyst eller ej, så ændrer ting sig hele tiden.
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Tilhørerne lyttede interesseret til de tre oplæg, og de stillede masser af 
spørgsmål og kom med relevante kommenterer undervejs.

Ole Larsen er tidligere tryllekunstner, og det bar hans oplæg 
også præg af - blandt andet i form af et hukommelseskorttrick.

vilkårene noget anderledes – vi bliver konstant 
forstyrret og stillet krav til. Vi er nødt til at være 
omstillingsparate og at kunne holde fokus.

Sebastian krydrede sit oplæg med masser af 
sigende citater og sjove billeder, og han fik 
forsamlingen til at fundere over og grine af de 
udfordringer, dagens samfund giver. 

Hyggelig aften
Efter en velassorteret frokost og en lille pause til 
hyggesnak fortsatte programmet med et to timer 
langt oplæg om hukommelse af Ole Larsen.

Ole gav deltagerne teknikker til at lære at huske 
bedre – hvad end det så drejer sig om indkøbs-
lister eller navne. Det er vigtigt at træne sin 
hukommelse, hvis den skal blive ved med at 
fungere i mange år.

Efter Oles oplæg var der varm kakao og boller 
ved bålet ude i kulden. Herefter kunne de, der 
skulle overnatte, tjekke ind på deres værelser. 
Man kunne også få en øl og en sludder i baren, 
eller man kunne gå sig en tur ved vandet. 

Klokken 18.00 var der velkomstdrinks, og klokken 18.30 blev der 
serveret en treretters menu. Samtidig kom der en tryllekunstner og 
lavede trylleri ved bordene. 

Senere på aftenen stod den blandt andet på drinks, DJ og bord-
fodbold, inden en god nats søvn ventede. 
 
Klokken 10.00 søndag kørte busserne retur mod Ry og Aarhus 
efter et begivenhedsrigt og lærerigt døgn.
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Rigtig mange turister besøger Aarhus hvert år, så der skulle 
være god mulighed for at kunne få ferieudlejet sin lejlighed.

HVAD BETYDER DET?
 
    FERIEUDLEJNING
Ordet ferieudlejning kender du nok – 
men kender du reglerne for, hvordan 
du må ferieudleje din almene bolig i 
Østjysk Bolig? 

I Østjysk Bolig må du udleje din bolig 
som feriebolig i op til seks uger om året 
– for eksempel via Airbnb eller lignen-
de. Det er på eget ansvar.

Hvis du vil udleje din bolig som feriebo-
lig, gælder der følgende regler:

• Du må ikke opkræve højere husleje 
end den, du selv betaler. 

• Der må maksimalt bo én person pr. 
beboelsesrum. Bor du for eksem-
pel i en toværelses lejlighed, må 
du ikke udleje til flere end to perso-
ner af gangen. 

• Du skal indhente tilladelse hos 
Østjysk Bolig, inden du udlejer 
din bolig som feriebolig – du skal 
bruge denne ansøgningsblanket.

Hvis du vælger at udleje din bolig som 
feriebolig, skal du være opmærksom 
på, at det stadig er dig, der har ansva-
ret for:

• at din husleje bliver betalt. 

• at afdelingens husorden bliver 
overholdt. 

• at boligen ikke misligholdes. 

• at feriegæsten ikke er til gene for 
afdelingens andre beboere.

I HVERT BLAD FORKLARER 
VI ET ORD, MAN HØRER I 
DET ALMENE, MEN SOM 

MAN MÅSKE IKKE HELT VED, 
HVAD DÆKKER OVER.

http://www.oestjyskbolig.dk/Files/Images/OeB-april16/ferieudlejn2.pdf


12

VORES BLAD — APRIL 2018

Vibeke Thiim Harder

CHRISTOFFER HAR FUNDET 
DEN RETTE HYLDE 

Midt i januar startede Christof-
fer Andersen som ejendomsser-
viceteknikerelev i Østjysk Bolig. 
I løbet af de næste cirka tre år 
vil han komme ud i de fleste af 
Østjysk Boligs afdelinger.

også tilknyttet Østjysk Bolig som prak-
tiksted. Her var han primært i Afdeling 
9 – Havkærvænget i Tilst.

– Det var her, jeg fandt ud af, at jeg 
gerne ville være ejendomsservicetekni-
ker. Jeg kan rigtig godt lide faget, fordi 
man møder ind til noget nyt hver dag. 
Når man møder ind om morgenen, ved 
man aldrig, hvad dagen bringer, siger 
Christoffer.

Kaffe med Fru Hansen
Også kontakten til mange forskellige 
mennesker passer Christoffer godt.

– Man kommer virkelig ind til mange for-
skellige mennesker, når man arbejder i 
deres hjem, og det, synes jeg, er rigtig 

25-årige Christoffer Andersen startede 
den 16. januar som ejendomsservice-
teknikerelev i Østjysk Bolig. Sin første 
tid i organisationen bruger han i Bispe-
haven, hvor han pt. møder ind hver dag. 

Planen er, at han i løbet af de tre år 
og tre måneder, uddannelsen varer, 
skal rundt i de fleste af Østjysk Boligs 
afdelinger, så han får prøvet mange 
forskellige opgaver af.

Nyt hver dag
Christoffer er, selvom hans ejendoms-
serviceteknikerelevuddannelse først 
lige er startet, ikke ny i Østjysk Bolig. 
I august 2015 startede han nemlig på 
EGU – Erhvervsgrunduddannelsen – og 
i de to år, uddannelsen varede, var han 

Han er 25 år gammel

Han kommer fra Silkeborg

Han bor nu i Trige

Han begyndte som ejendomsservi-
ceteknikerelev i Østjysk Bolig den 
16. januar

OM CHRISTOFFER:

ØSTJYSK BOLIGS ANSIGTER 
 

I denne portrætserie møder du i 
hvert blad mennesker, der på den 
ene eller anden måde har at gøre 
med Østjysk Bolig. Det kan både 

være beboere, bestyrelsesmedlem-
mer og ansatte.
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Med tungen lige i munden skifter Christoffer spindler på et 
blandingsbatteri. En opgave, han først har stiftet bekendtskab 
med, efter han er kommet til Bispehaven. Her er opgaverne 
nogle andre, end de var på Havkærvænget i Tilst.

spændende, fortæller han. 
 
– Når man er inde hos unge mennesker 
har man tit en fornemmelse af, at de 
har lidt travlt, og at de gerne ser, at jeg 
skynder mig lidt at ordne det, jeg skal 
ordne, smiler Christoffer.
 
– Når man er inde hos nogle af de 
ældre, har de til gengæld tit lavet en 
kop kaffe til én. Og hvis jeg kan se, at 
jeg lige har ti minutter, inden jeg skal 
være hos den næste, så drikker jeg lige 
en halv kop kaffe med Fru Hansen. Så 
bliver hun så glad.
 
Rette sted
Selvom Christoffer først lige er gået i 
gang med sin uddannelse, så er han 

ikke i tvivl om, at han er havnet det rette 
sted.
 
– I fremtiden ser jeg mig selv som 
ejendomsservicetekniker i en boligorga-
nisation – gerne i Østjysk Bolig, hvis det 
kan lade sig gøre, siger han.
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OPSLAGSTAVLEN

TRYGHEDSRENOVERINGEN ER NU FOR ALVOR I GANG 

Efter en veloverstået mockup (en prøve-renovering ved en op-
gang) er Tryghedsrenoveringen i Bispehaven nu fortsat med 
renoveringen af resten af det første gårdrum.

Ud over, at gårdrummet mellem blok A6 og A7 nu er i gang 
med at blive nedbrudt, så har håndværkerne også brugt de 
seneste måneder på at nedbryde beton i gårdrummet mellem 
A5 og A6, hvor der skal være byggeplads i den første etape af 
renoveringen. 
 
Renoveringen blev for alvor tydelig for hele byen, da der i uge 
10 blev ophængt bannere på to blokke med billeder af det nye 
Bispehaven.

URO I ROSENGÅRDEN 
 

Interne stridigheder blandt beboerne i Afdeling 
5 - Rosengården på Silkeborgvej i Aarhus C førte 

i januar til, at hele afdelingsbestyrelsen trak sig. 
Derfor blev der den 11. marts afholdt ekstraordi-

nært afdelingsmøde i afdelingen for at få valgt en 
ny afdelingsbestyrelse. Det lykkedes. Beboerne 
fik samtidig en opfordring til at pakke stridighe-

derne væk og fokusere på, at Rosengården igen 
skal være et hyggeligt sted at bo.

DIREKTØREN MENER: 

… at vi skal have skilt tingene ad.

Hvis man bruger er stor del af Landsbyggefondens midler til 
de udsatte boligområder, så er der kun ni milliarder tilbage til 
hele resten af den almene sektor fordelt på otte år (2019-
2026). Det er slet ikke nok til at dække behovet for renove-
ringer i helt almindelige almene boligafdelinger rundt om i 
landet. Almindelige almene beboere kommer til at få udskudt 
renoveringsprojekter, som har helt afgørende betydning for 
deres livskvalitet. 

Holder man et renoveringsniveau på godt en milliard årligt i 
otte år, vil det i praksis betyde, at beboere, som selv har spa-
ret op til renoveringen via indbetaling til Landsbyggefonden 
via huslejen, må se i øjnene, at regeringens prioritering af de 
udsatte områder betyder, at de ikke kan få lavet deres helt 
nødvendige renoveringer inden for en overskuelig årrække. 
Der er allerede projekter på mere en ni milliarder i kø. Så det 
er helt uacceptabelt, at de ikke kan få gennemført de afgø-
rende forbedringer, som de har ventet på i årevis.

Selvfølgelig skal vi have fokus på, at de udsatte boligområ-
der ikke bliver til parallelsamfund. Men hvad med, om politi-
kerne gør parallelsamfundspakken færdig og venter med at 
beslutte renoveringsrammen, til de skal forhandle boligforlig 
for 2019-2026 senere på året? 

Allan Søstrøm,  
direktør i Østjysk Bolig

http://www.tryghedibispehaven.dk
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HVORDAN GØR VI BISPEHAVEN SUNDERE? 

Det er egentlig så enkelt, som det næsten kan blive: Hvis man 
gerne vil være sund, leve længe og have det godt, så skal 
man spise sundt, ikke ryge eller drikke for meget, og dyrke 
motion. Men så let er det desværre ikke i virkeligheden, har 
boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder landet over 
gennem mange år erfaret.
 
Simon Bondo Povlsen er uddannet fysioterapeut, og han har 
de seneste tre år undersøgt, hvordan man kan få sund-
hedstiltag i udsatte boligområder til at virke. Bispehavens 
boligsociale indsats havde den 20. februar inviteret ham til 
at lave et oplæg for cirka 40 personer, der hver dag arbejder 
med sundhed i udsatte boligområder i Aarhus og omegn på 
én eller anden måde. Her blev forskellige udfordringer og 
erfaringer debatteret, og Simon fortalte, med baggrund i sine 
erfaringer fra hans virksomhed, Aktiv Etablering, hvad han 
havde erfaret virker godt og mindre godt.
 
Det blev hurtigt slået fast, både af Simon og flere andre med 
hands on-erfaringer, at det ikke virker at sætte et opslag 

op i fælleshuset om, at nu er der motion onsdag kl. 11. Til 
gengæld virker det, når man bruger de fællesskaber og 
foreninger, der allerede eksisterer. Aktiv Etablering har til 
eksempel fået indført sundhed og motion på skoleskemaet i 
en sprogskole i Høje Taastrup. Nøgleordene har været rela-
tioner, tillid, hverdag, kontinuitet og trygge rammer.
 
– Opfattelsen af sundhedsbegrebet er jo meget subjektivt. 
Derfor er det også afgørende at undersøge denne forståelse 
blandt både samarbejdspartnere og de borgere, man skal 
lave sundhedsindsatserne for, sagde Simon blandt andet, da 
han sluttede sit oplæg af.
 
Alle var enige om, at det er et drønsvært område at definere 
og arbejde med – og at lykkes med. Især når ressourcerne 
også er begrænsede, for det er et arbejde, der tager lang tid.
 
Har du en god idé til sundhedsfremme ude i afdelingerne – 
måske har du prøvet noget, der virker rigtig godt – så send 
gerne en mail til vih@ojba.dk.
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BISPEHAVENS  
BØRN PASSER PÅ 
BYGGEPLADSEN

Nogle af Bispehavens mange 
børn brugte lidt af deres 

vinterferie på at lave kegle-
mænd til Enemærke & Peter-

sens byggeplads omkring 
Tryghedsrenoveringen.  
Keglerne blev lavet som 

selvportrætter, og de skal 
symbolisere, at Bispehavens 
børn passer på byggeplad-
sen. Hold øje med kegle-

mændene, hvis du kommer 
til Bispehaven.


