Bispehavens ældre holder sammen
Bodil Jensen har boet i Bispehaven siden 1980.
Men allerede fra sine teenageår er hun kommet i Bispehaven hos sin bror, som flyttede ind
fra byggeriets start.
I 2016 startede Bodil Jensen seniorklubben
‘50+’ – trods advarsler om, at det ikke ville
kunne lade sig gøre at få gang i en seniorforening i Bispehaven. 50+ lever dog i bedste
velgående.
Beboerskabt seniorklub
’50+’ holder møde hver onsdag eftermiddag
i Fællesskabernes Hus. Deltagere skal være
fyldt 50 år, og børn og hunde må ikke tages
med til møderne.
Nogle af deltagerne mødes desuden som kaffeklub søndag eftermiddag. Der er også mulighed for at mødes til fælles morgenmad om fredagen i Trivselshuset fulgt op af ’hyggebanko’
for deltagere, som er villige til selv at stå for
det.
50+ arrangerer desuden forskellige besøg og
ture. Besøg kan være hos deltagerne privat
eller til informationsudstillinger i Bispehaven.
Ture kan i Aarhus gå til Godsbanen, havnebyggerier eller festugearrangementer, men de kan
også gå til fx marked i Odder.
Til trods for, at der i 50+ selvklart er et krav
om, at man har rundet de 50 år, så har klubben
i 2018 arrangeret en sommerfest for alle aldre i
Bispehaven.
Som seniorklub er 50+ eksempel på, at for-

nyelse kan føre til genoplivning af aktiviteter,
som tidligere har været til stede i et boligområde som Bispehaven.
Samvær for pensionister fra start
Allerede kort efter Bispehavens opførelse dannede beboere en pensionistforening. Medlemmer af pensionistforeningen opsøgte aktivt
nyindflyttede pensionister med information
om pensionistforeningen og medlemskab.
Ligeledes fra Bispehavens start oprettedes en
kommunal klub for pensionister på initiativ af
omsorgsleder Hanne Thomsen, som efter kommunesammenlægningen i 1970 stadig havde
sit virke i Hasleområdet. Klubben samledes
hver fredag til hobbyaktiviteter og håndarbejder. Kommunen slog i 1977 klubben sammen
med en tilsvarende klub i Åbyhøj, og den nye
klub fik lokaler i Åbyhøj.
Med åbningen af Hasle Lokalcenter på hjørnet
af Hasle Centervej og Rymarken vendte det
kommunale pensionisttilbud tilbage til Hasle.
At pensionister i Bispehaven var opmærksomme på Lokalcentret som aktivitetsmulighed,
understregedes af, at Ena Jarland, beboer i
Bispehaven, i perioden 2004-2013 var formand for Lokalcentrets centerråd.
Samvær består
Bodil Jensen viser med 50+, at Bispehavens
ældre beboere stadig har ønske om og behov
for at mødes og være sammen. Men samvær
skal muligvis bygge på andet end det skulle
for næsten 50 år siden. Interesser og vaner
skifter, selv om behov for samvær består.

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at besøge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3.
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.

