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7HELE HISTORIEN

FAKTA
BYSEKRETARIATET
Bysekretariatet står for den boligsociale indsats i Randers.

En boligsocial indsats er en social indsats, der er afgrænset til 
et alment boligområde og har fokus på forebyggelse og udvik-
ling af lokalområdet.

Medarbejderne i Bysekretariatet - Det Boligsociale Team - er an-
sat af boligforeningen Møllevænget & Storgaarden under Hel-
hedsplanen 2017-2021, der er finanseret med midler fra Lands-
byggefonden og medfinansering fra Randers Kommune.

Bysekretariatet blev etableret i 2009.

Bysekretariatets primære opgave er at administrere og udføre 
de indsatser, der er beskrevet i Helhedsplanen for Randers Nord-
by 2017-21. Det sker i et bredt tværfagligt samarbejde med for-
skellige samarbejdspartnere, primært i Randers Kommune.

Det er Bysekretariatets mission sammen med beboerne at ska-
be trivsel og stærke relationer i boligområdet.

De områder, der er omfattet af den boligsociale helhedsplan er 
Jennumparken, Vangdalen og Glarbjergvej-området (afdelinger-
ne på Falkevej, Glarbjergvej, Infanterivej, Glentevej, Brigadevej, 
Hadsundvej og Nørrebrogade), der administreres af RandersBo-
lig og Lejerbo.

Dagpenge, børnepenge, kontanthjælp, folkepension – kataloget af offentlige
ydelser ermangfoldigt, ogvi er ikke længereafhængigeafprivatevelgørenheds-
organisationer som socialt sikkerhedsnet. Vi tager detmåske endda for
givet, at nogen griber os, hvis vi snubler. Men i 1800-tallet var sagen en
anden – den private, ofte kristne, velgørenhed og filantropi udfyldte et
tomrum i de årtier, hvor samfundsforholdene ændrede sig dramatisk,
hvor byerne voksede og hvor det offentlige nøledemed at træde til.

KarinCohr Lützen fortæller omdansk velgørenhedog starter hosChristians-
havn Understøttelsesforening, der i 1860’erne skelnedemellem værdigt
og uværdigt trængende. I samme periode blev der påMagdalene-
hjemmet skabt huslige rammer for faldne kvinder i
København,dervarpåvejud iprostitution.
Sidenhen har sociale reformer
øftet det sociale arbejdes byr
bredere, offentlige skuldre, m
tidens aktivemedborgerskab
stadig videre i nutidens frivill
velgørenhedsorganisationer.

* Som fast abonnent får du gratis lydbog
og E-boghvermåned i 100måneder.
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GRATIS
100 bøger i

100måneder*

FÅ DE FØRSTE
37 I DAG!

Hentgratis e-og lydbog
påavisfordele.dk

Etnyt stykkedanmarkshistorie tilRandersAmtsavis´
fasteabonnenter: Kl. 18.00 eller 18.30

Vildtaftener 2020

KUVERTPRIS
Torsdage

Kr. 338,-

KUVERTPRIS
Fredage - Lørdage

Kr. 368,-

FORRET: serveres ved bordet
Svampesuppe flødelegeret
med baconflan og sprød butterdej

BUFFET:
Dyrekølle - syltet rødløg - vildtsalat
Vildtpaté - skovbær kompot
Kronhjortekølle stegt som vildt.
Waldorfsalat - flødevildtsauce -
kartoffelkroketter.
Vildand med råsyltede blommer.
Brunede kartofler - tyttebær.
Vildsvinefilet med kvædesauce.
Flødegratineret kartofler.
Due eller fasan i stuvede
skovsvampe - aspargeskartofler.
Perlehøneroulade med druesauce.
Glaserede kastanjer - drueagurker.

DESSERT: serveres ved bordet
Flamberede brombær
med softice i sprød nøddekurv

www.restaurant-skovbakken.dk - Østervangsvej 1 - 8900 Randers C - Tlf. 86 42 01 80

NOVEMBER
Torsdage: 5., 12. og 19.
Fredage: 6., 13. og 20.
Lørdage: 7., 14. og 21.

OKTOBER
Torsdage: 15., 22. og 29.
Fredage: 16., 23. og 30.
Lørdage: 17., 24. og 31.


