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Nyhedsbrev – Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. 

 
Dette nyhedsbrev vil give dig et lille aktuelt indblik i, hvilke aktiviteter og indsatser som den bolig sociale 
indsats danner rammerne for i Grønnegården og Skelagergårdene. Begge afdelinger har også øje for at 
samarbejde med andre afdelinger i Hasseris Boligselskab, som billederne nedenfor er et resultat af.  
 
 

En tur til Djurs Sommerland på tværs af tre afdelinger. 
 

 
På initiativ fra en frivillig beboer fra Skelagergårdene, har Børne- og ungekoordinatoren samlet 
afdelingsbestyrelserne i Skelagergårdene, Hasserisvænge og Grønnegården om en familietur til Djurs 
sommerland. I alt 151 beboere tilmeldte sig og tog af sted lørdag d. 21. juni.  
 

 
Et samarbejde på tværs i udvikling: 

Dette gode samarbejde har også betydet, at afdelingsbestyrelserne i Grønnegården og i Hasserisvænge, er 
interesseret i et samarbejde omkring et fælles Beboerblad, som det Skelagergårdene har – og der er 
allerede nu et forslag om et nyt samarbejde omkring en tur, en jule-tur for alle til Den Gamle By i Aarhus. 
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Månedlige fællesspisninger i Grønnegårdens fælleshus. 
 

En håndfuld frivillige beboere med gode evner ved kødgryderne og energi til 
borddækning samt oprydning gør dette arrangement til en skøn aften i godt 
selskab. 
 
Vi spiser, hygger, snakker og ikke mindst synger vi fra vores hjemmelavede 
sanghæfte, hvor Knud Høirups sjælelige guitarspil hjælper os med 
tonegangen. 
 
Knud Høirup er Grønnegårdens egne Niels Hausgaard, og vi sætter særligt 
pris 
på, at han giver et par numre af sine egne. (Foto til venstre) 
 

Boligsocial rådgiver og netværksmedarbejder Jannie Brogaard samarbejder med 
Sundhedskoordinator Tine Stern fra Aalborg Kommune om at sætte rammerne for 

fællesspisningen. 
 
 

Nærhedsprincippet kommer beboerne i Grønnegården til gode. 
 

Sonja har oplevet let tilgængelig hjælp til at lære at bruge en mobiltelefon med sin lup, fordi hun gradvis 
bliver mere og mere svagtseende. 

 
”Jeg troede aldrig, at sådan en gammel kone som mig med de dårlige øjne 
skulle lære at sende sms’er. Som sendt fra himlen kunne jeg bare gå over på 
projektkontoret eller ringe til Jannie og hurtigt få hjælp, lige mens jeg sad 
med problemet – mine børnebørn elsker, at jeg nu kan svare på deres 
sms’er.” 
(Citat Sonja – foto til højre) 
 
 
 
 
 

I Grønnegården er der også faste ugentlige aktiviteter. 
 

AHHH Måske ikke helt så sporty… men vi har et super skønt Gåhold hver onsdagen. 
Efterfølgende er der altid kaffe og te på kanden samt gode snakke om stort og småt. 
 

Med inspiration fra gåholdet laves nu en  
”tælle skridt” event i samarbejde med Tine 

Stern fra Sundhedscenter Aalborg. 
Eventen forløber over 4 uger med 

præmieoverrækkelse i uge 27. Den der over 4 uger har gået 
flest skridt vinder, og således fordeles der også 2. og 3. pladser.  
 

                          (Foto af deltagerne og to af deres børn samt Tine Stern i gult til højre 
 – der mangler desværre 4 af deltagerne)  
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Bydelsmødrenes torsdagscafé: 
 

Hver den 1. torsdag i måneden afholder bydelsmødrene café for 
kvinder i lokalområdet. Caféaftenerne er i tidsrummet 19 – 21 
med forskellige emner på programmet. Alt fra dansk lovgivning, 
aktiviteter i hverdagen til en hyggeaften med skønt mad.  
(Billedet til højre er fra en fantastisk Afghansk madaften) 

 
 

 
 

Sommertilbud i børn, unge og familieindsatsen. 
 
I samarbejde med lokalområdets kommunale institutioner og private foreninger, kan Børne- og 
ungekoordinatoren igen i år præsentere et sommerferietilbud for børn, unge og familier. 
Bag sommerferietilbuddet 2014 står FritidsCenter Sofiendal, Daginstitutionen Bisgården, BMX klubben 
Falcon, UngAalborg, MUK og frivillige beboere. I år foregår aktiviteterne på plænen ved Fælleshuset i 
Grønnegården og i Mulighedernes Park ved Multihuset. De første 2 uger af skolernes sommerferie, alle 
hverdage kl. 10-16 samt onsdag aften. 
 

GAME/DGI –  streetkoncept.  Gadeidræt til unge sommeren over. 
 

Hele sommeren har unge fra Grønnegården og Skelagergårdene mulighed for at gå til streetbasket, 
streetsoccer, streetdance og parkour – for kun 50 kr. 
Trænerne er unge frivillige og gode rollemodeller som er uddannet af GAME og DGI. Aalborg Kommune 
står bag økonomien 
 

 
En hyldest til asfalten. 

 
D. 30. maj var Multibanen i Skelagergårdene omdannet til et kæmpe GAME STREET EVENT.  
Der var: amerikanske basketspillere, turneringer i basket og soccer, workshop 
med streetart og dans, parkour jam og DJ’ing. 

 
4 drenge fra Skelagergårdene med navnet 
”Iskolde Kebas” vandt soccerturneringen. 
(På billedet til venstre spiller de Basket i grønne 
trøjer.)                                                  

                                                                    Foto af streetsoccer og streetart 
 
 
 
 
   
 
 
  

(De tre fotos er taget af: Finn A. Thomsen, Skelagergårdene) 
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BSH & foreningslivet. 
 
Hasseris Boligselskab og den boligsociale 
helhedsplan har etableret et samarbejde med 
Skalborg Sportsklub, Hasseris Gymnastikforening 
og DGI Nordjylland.  
 
 
 
 

 
Hensigten er at åbne op for, at der skabes mulighed for at etablere og forankre nye samarbejder med det 
sigte at skabe mere liv i boligafdelingerne, og udvikle nye måder at inddrage foreninger i 
boligafdelingerne. Det skulle gerne give anledning til at præsentere og etablere forskellige idræts og 
motionsformer i boligafdelingerne og lokalområdet.  
 
Foreningerne vil præsentere deres tilbud på afdelingernes hjemmesider for afd.5 www.grønnegården.net 
og for afd. 6 www.skelagergårdene.dk 
 

Multisangernes udflugt 4. juni 2014. 
 
”En dejlig sommerdag, med afgang fra Multihuset. Først til Them Kirke, hvor vi fik en orientering om 
middelalderkirkens renovering, og koret sang tre sange. En fantastisk akustik, og en god fortælling.  
 
Dernæst kom vi til Hotel Himmelbjerget, hvor vi fik dejlig 
middag. De deltagere der havde gode ben, gik til 
Himmelbjerget, andre sad og solede sig, indtil vi skulle til 
Silkeborg. Her nød vi igen solen nede ved vandkanten inde 
midt i Byen, med udsigt til Hjejlen. 
Herefter var det Rindsholm Kro med mindelund for 
udsendte soldater. Her fortalte Kroværten Frode Hansen 
om stedet, både kroen og mindelunden, krydret med små 
anekdoter. Det var en stor oplevelse. Humøret var tårnhøjt 
hele vejen. Solen skinnede både inde i og udenfor bussen. 
Samtlige deltagere har bestilt plads til næste år.”  
(citat Kirsten Bach Olsen)                
 
 

Hvis I har spørgsmål, er i altid velkomne til at kontakte os: 
 
Jannie Brogaard.    Dorte Qvist.                            Søren Sørensen 
Boligsocial rådgiver og Netværksmedarbejder.     Børne – og unge koordinator                               Projektleder.   

 
Mobil:                                                 Mobil:                              Mobil:      
21 14 30 90.                               61 22 68 69                             61 22 57 80                       
                                                                                                                                                                                 
 
 
 

Mail:                                         Mail:                                                             Mail:                                                                                                                                 
jbo@hasseris-boligselskab.dk                                dfq@hasseris-boligselskab.dk                                 ss@hasseris-boligsleskab.dk 
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