Nyheder til boligsociale medarbejdere i
Aarhus
Kære boligsociale medarbejdere
Lige op til sommerferien kommer der lidt nyt fra os på Det Boligsociale
Fællessekretariat.
I toppen af nyhedsbrevet her er der forskellige relevante nyheder, og i bunden
har vi som sædvanlig samlet en række arrangementer fra os og andre aktører,
som kan være relevante for jeres arbejde.
God læselyst og rigtig god sommer.
På vegne af Det Boligsociale Fællessekretariat, Gorm

Kalder alle boligsociale folk i Aarhus!
Lørdag den 18. september inviterer den boligsociale indsats i Gellerup til Løb
Mellem Husene. Idéen bag er at invitere hele Aarhus til Gellerup og opleve
området ved selvsyn, når man bevæger sig rundt på ruten og deltager i vores
byfest. Det bliver en hyggelig, sjov og overraskende dag med oplevelsesløb og
byfest i hjertet af Aarhus’ vildeste bypark, hvor hele lokalsamfundet er inviteret
med til at være en del af arrangementet med aktiviteter, madboder,
underholdning og alt muligt andet.
Det er vigtigt, at alle kan være med, og at Løb Mellem Husene er et løb for alle
på tværs af alder og fysik. Man kan derfor vælge at gå eller løbe vores rute på
5km eller kaste sig ud en engelsk mile (1,7km). Så tag din klapvogn eller rollator
med!
De håber at boligsociale medarbejdere i resten af Aarhus har lyst til at bakke op
om og deltage i arrangementet. For at gøre det attraktivt for jer at deltage, har
Gellerup flettet nogle tilbud sammen til jer.
Tænker I at det kunne være sjovt at løbe med - eller mod - kollegaerne? Så kan I
melde jer til Løb Mellem Husene som arbejdsplads, og få startnummer (inkl. løbe
t-shirt), mad- og drikkebillet for 175kr.
Hvis I gerne vil deltage med en gruppe af beboere, vil den boligsociale indsats i
Gellerup gerne sponsorere op til 10 gratis startnumre til beboere i jeres
område.
Det kan også være, at I selv har en helt tredje idé, så lad dem høre den; de er
klar på alle mulige gode samarbejder.
Vi skal også hilse at sige at det i øvrigt også er fuldt ud tilladt at udfordre andre
boligområder på bedste tid!
Læ s mere på Facebook
Tilmelding
Kontakt Aske Jensen, der er ansvarlig for arrangementet.

Ny medarbejder i Det Boligsociale Fællessekretariat
Efter 7 år hos fællessekretariatet har netværks- og kommunikationskonsulent
Gorm Olesen valgt at søge nye udfordringer. Det er med stort vemod, at vi siger
farvel til Gorm, der har været en vigtig del af sekretariatet i mange år og har ydet
et stort bidrag til vores indsats for at styrke og udvikle det boligsociale arbejde i
Aarhus.
Samtidig er vi dog glade for at kunne offentliggøre, at vi i Det Boligsociale
Fællessekretariat har ansat Julie Niebe Elmholdt som udviklingskonsulent. Julie
er uddannet antropolog og kommer fra en stilling som projektleder hos
Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Julie vil især komme til
at arbejde med projektudvikling, fondsansøgninger og digital kommunikation og så vil Julie også være den, der står for de sociale og faglige arrangementer,
som er med til at binde det boligsociale Aarhus sammen.
Rollen som tovholder på de faglige temanetværk og som konsulent for de
mindre boligsociale indsatser overgår i denne forbindelse til sekretariatets
anden udviklingskonsulent, Emilie Lykke.
Julie starter hos fællessekretariatet den 2. august 2021.

Invitation til boligpolitisk
konference
Væksten på boligmarkedet i Aarhus
går stærkt i øjeblikket. Store ændriger
på boligmarkedet tager lang tid. Der er
behov for et solidt vidensgrundlag
som afsæt for drøftelserne af
udviklingen, og hvordan vi kan påvirke
den.
Derfor inviterer Aarhus Kommune til
konference den 16. august 2021.
Se invitaitonen og tilmeld dig
her.

Sommerhygge på taget
Udover at sige god sommer, vil vi også
gerne sige tusind tak for det store
fremmøde til vores
fyraftensarrangement på taget i går.
Vi sætter pris på, at så mange har lyst
til at være med, og vi nyder, når vi ser
relationer vokse og netværk skabes
på tværs af det boligsociale Aarhus.
Vi ser frem til at invitere jer til endnu
flere arrangementer, nu hvor vi
forhåbentlig kan mødes lidt mere.

Pulje til lokale indsatser
Ny pulje fra
Kulturministeriet
Der er 29 millioner på spil til aktiviteter
for borgere der oplever ensomhed
som følge af corona restriktionerne(de
skal bruges i 2021).
Ansøgningsfristen er d. 31. august,
men ansøgninger behandles løbende
indtil puljens midler er fordelt og efter

Hvis du har ekstra tid i sommerferien,
kan du søge puljen til lokale Indsatser
fra Velliv Foreningen, der allerede har
deadline 17. august(Dog også igen i
januar 2022).
Med puljen har Velliv Foreningen fokus
på at engagerede borgere, foreninger
og virksomheder støttes i at
virkeliggøre aktiviteter i dagligdagen,
så flere mennesker får hjælp til at
styrke deres mentale sundhed og

sigende kan det gå ret stærkt. Så hvis
du endnu ikke er gået på ferie og har
idéer til at arrangere en koncert, en
udflugt, en tur i teatret eller en større
indsats, så er det nu, der er midler at
hente fra Kulturstyrelsen.
Læ s mere her.
Kontakt Emilie for hjæ lp og støtte
til søgning af puljer.

modvirke udfordringer som
ensomhed, følelsen af angst og
depression, isolation, mobning og
chikane.
Læ s mere her.
Kontakt Emilie for hjæ lp og støtte
til søgning af puljer.

Det Boligsociale Fællessekretariats
arrangementer
ERFA for gruppen uddanelse og beskæ ftigelse
23. august - Bispehaven
Tema: Iværksætteri og ved Metin fra egenvirksomhed.nu.
Kontakt Emilie, hvis du gerne vil med.

ERFA for gruppen kunst og kultur
23. august - Børnekulturhuset
Tema: Læring og best practice fra årets kunst og kultur sommerferieaktiviteter.
Kontakt Emilie, hvis du gerne vil med.

Intro til det boligsociale Aarhus
9. september - Det Boligsociale Fællessekretariat
Introduktionsarrangement for alle nye boligsociale medarbejdere i Aarhus.
Kontakt Emilie, hvis du gerne vil med.

Andre arrangementer
Projektledelse 1
Boligsocialnet
14. september - Middelfart
Hvordan arbejder man med målformuleringer og interessentanalyser? Dette og
andre grundlæggende elementer i projektledelse tages hånd om på
Projektledelse 1.

Boligsocial Bazar 2021
Boligsocialnet
Uge 39 - Online og København
Tre dage med online sessioner som afsluttes med konference i Urbanplanen.

Netvæ rksmøde: Fæ dre og mandeindsatser
Boligsocialnet
12. oktober - Viby
Der kigges nærmere på lokale indsatser i Viby Syd. Derudover hører vi om
Gellerups erfaringer med Baba og de muligheder det har givet ift. arbejdet med
fædre.

Introkursus
Boligsocialnet
2. november - Middelfart
Er du ny på det boligsociale felt, og undrer dig over, hvordan den almene sektor
er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Få nogle af
svarene her.

Projektledelse 2
Boligsocialnet
16. november - Middelfart
Hvordan forstår og navigerer man i de mange forskellige dagsordener, dine

interessenter har? Bliv klogere på dette og meget mere på Projektledelse 2.

Boligsocial Årskonference 2022
Boligsocialnet
24. marts 2022 - København
Vi bryder endnu engang med traditionen og holder den Boligsociale
Årskonference i København på Kulturkajen Docken med middag og overnatning
på Comwell Copenhagen Portside

Projektledelse 3
Boligsocialnet
5. april - Middelfart
Hvordan kan du blive bedre til at styre dit projekt i mål og arbejde aktivt med din
egen rolle som projektleder? Hvis det har interesse, så er Projektledelse 3 lige
noget for dig!

Det Boligsociale Fællessekretariat
Mariane Thomsens Gade 2F, 6.1
8000 Aarhus C
kontakt@fs-aarhus.dk
Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her.
Denne e-mail er sendt til {{ contact.EMAIL }}
Du modtager denne mail, da vi har registreret dig om som boligsocial medarbejder i
Aarhus.
Afmeld dig
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