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Året i år er af EU kåret som frivil-
ligår. Så endelig er der også fokus 
på dette ubetalte, men på anden 
måde meget givende arbejde som 
mange i vore bebyggelser er en 
del af.

Vi har frivillig deltagelse i bestyr-
elser og styregrupper. Der sidder 
mange i de forskellige udvalg, 
der er til for at få vore mange 
aktiviteter til at fungere. Det være 
sig alt fra ting der kører i faste 
rammer hver uge eller én gang 
om måneden, men så sandelig 
også de tiltag, der kommer som 
helt pludselige tilskyndelser. Og 
det er måske disse, vi skal til at 
fokusere mere på i Nord.
Det er ingen hemmelighed, at 
flere hænder altid er efterlyst.
Med flere hænder kunne de 
store opgaver som fastelavn og 
markedsdag enten blive større 
eller komme til at glide meget 
nemmere. Flere nye hænder 
kunne også være lige det, der 
skulle til for at få en ny aktivitet 
igang, som der ikke er tilbud om 
lige nu.
Sidder du inde med et ønske om 
en aktivitet - udflugter til dette 
og hint, fast cafe eller noget helt 
tredje, så kom og tal med os i 

styregruppen, bestyrelserne eller 
kom ned til Rikke og Stine på 
kontoret i Bækgården. Der er 
altid plads til nye ting og rum til 
nye mennesker, der måske lige har 
lyst til at lave noget specielt - også 
bare for en enkelt gang.

Der har igen i år, været indstillet 
til priser for de frivillige under 
hele ABC. Nord var rigtig godt 
repræsenteret og løb da også 
med prisen for bedste brobygger. 
Denne gik til Mediha, som der 
kan læses mere om længere inde 
i bladet.
Hvad er det så at være frivillig? I 
følge dansk retskrivningsordbog: 
Af fri vilje - uden tvang. Det vil 
sige, det er lysten til, der driver 
det hele. I følge frivilligrådet (jo 
sådan et har vi også) er det en 
aktivitet, der udføres uden fysisk, 
retslig eller økonomisk tvang 
og den udføres over for andre 
end ens egen familie og slægt. 
Definitionen på frivilligt arbejde 
skal forstås, som en aktivitet 
eller indsats der sigter mod at 
give enkeltindivider eller grupper 
øget velfærd eller omsorg. 
Samtidig er det med til at løse 
velfærdsproblemer indenfor de 
sociale og sundhedsmæssige 
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Har du noget på hjertet...
 
...men mangler modet eller færdighed-
erne til at få det ned på papiret? Så hjælper 
redaktionen gerne. Ordblindhed, ned-
brændte pc’ere og knækkede blyanter 
er ingen hindring for at få lettet dit hjerte. 
Redaktionen ønsker, at alle skal kunne 
komme frit til orde i Nordstjernen, men 
forbeholder sig ret til at forkorte, redigere 
og afvise indlæg med personlige angreb 
eller anden anstødelig karakter. 
Anonyme indlæg er velkomne, dog skal dit 
navn være redaktionen bekendt.

områder. 
Når nu vi siger, det er lysten, der 
driver det frivillige, så gør det, 
det  for rigtig mange i hele landet 
og af dem, har vi mange i Nord 
for ikke at sige i Albertslund. 
Der er frivillige inden for næsten 
alle sportsgrene. De hjælper til i 
kirker, institutioner og i naturen. 
Ifølge statistikkerne er der på 
landsplan 6 % frivillige i det 
boligsociale. Når man kigger på 
fordelingen af mænd og kvinder 
på landsplan i alt frivilligt arbejde, 
er der flest mænd. Men ser vi 
på tallene inden for den sociale 
frivillighed, så er der flest kvinder. 
Der er i EU ca. 100 mill. frivillige. 
I Danmark er der flest i alderen 
30-49 på landsplan, men igen er 
der flere over 65 år, når vi ser på 
det boligsociale.
I årsværk opgøres det som 
fuldtidsstillinger fordelt lidt sjovt. 
Frivilligt ulønnet svarer til 110.000 
fuldtidsstillinger mod dem der 
faktisk får løn for det står for 
140.000 stillinger. 
Hovsa - det regnestykke er da 
forkert, ik. 
Så har du en god ide, så kom 
frem med den.Vi hjælper gerne 
med at få ideen ud i livet.
                                                 Subito



For anden gang afholdt ABC nytårskur. Igen i år var 
anledningen kåringen af forskellige beboere for på 
den måde at sige tak for indsatsen i det forgangne 
år. Tak ikke bare til de 3 beboere, der blev kåret, 
men til alle de frivillige som i afdelingsbestyrelser, 
udvalg, aktiviteter og ved godt naboskab har ydet en 
kæmpe indsats.

Det var ABCs frivilligudvalg, der havde indbudt 
til nytårskuren. Gertrud Gelting, der er medlem 
af udvalget, bød de fremmødte velkommen. 
Dernæst fik medlem af dommerkomiteen, 
integrationskonsulent Mette Duekilde, ordet og 
hun fortalte om den store værdi, det frivillige 
arbejde har og ikke mindst, hvor vigtigt det er, at 
vise anerkendelse for den store frivillige indsats, 
der finder sted blandt andet i boligområderne i 
Albertslund. Der er ingen tvivl om, at det frivillige 
arbejde styrker fællesskabet til gavn for alle, og 
dommerkomiteen, som foruden Mette Duekilde 
også bestod af Nils Jensen, formand for Sundheds- 
og Socialudvalget og Vinie Hansen, formand for 
BO-VEST, havde været imponerede over de mange 
indstillinger. Indstillingerne viste, at der er mange og 
gode kræfter i gang i de boligafdelinger, der hører 
under ABC.

Udvalget havde i den svære udvælgelse 
lagt vægt på den store og stabile indsats, 
men også nye ideer og tiltag talte med.

Årets nabo blev Inger Hansen, der bor i 
Blokland. De gode naboer er det bedste 
grundlag for trivsel i boligområdet. De 
yder hjælp til naboer, der har brug for 
hjælp. Inger Hansen tager det gode 
naboskab alvorligt, og hjælper beboere i 
flere afdelinger.

Niels Sølvason fra Kanalens Kvarter 
blev kåret som årets ildsjæl. Den 
passion Niels Sølvason nærer for 
cykelsporten, har han formået at give 

ABCs nytårskur
videre til mange børn og unge i Syd. Sammen kører 
de ugentlige ture i området, og får på den måde 
både frisk luft og masser af motion. Deltagerne lærer 
derudover også at vedligeholde cyklerne.
Mediha Bilgic fra Kærgården fik prisen som 
årets brobygger på grund af sin venlige og 
imødekommende måde at få forskellige grupper til 
at mødes på. En gruppe unge drenge er for eksempel 
introduceret for beboerdemokratiet, og de er selv 
begyndt at planlægge og gennemføre aktiviteter.
Efter prisoverrækkelserne sluttede det hyggelige 
arrangement med spisning.

Af: Svend Erik Møller Jensen

Tre beboere kåret for deres frivillige indsats i 
deres boligområde. Fra venstre Inger Hansen 
fra Blokland, Niels Sølvason fra Kanalens kvt., 
Mediha Bilgic fra Nord og Mette Duekilde 
medlem af dommerkomiteen. Foto: RSO
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Det frivillige arbejde, som aktive beboere udfører, 
er vigtigt for boligområderne. Det skaber netværk, 
tryghed og sammenhold. Vi vil derfor gerne gøre 
mere for de frivillige, der lægger deres kræfter i 
boligområdet. Og vi vil gerne gøre det nemmere for 
nye frivillige at komme på banen.

Vil du sætte din finger på frivilligpolitikken i 
Albertslund Boligsociale Center (ABC)? Så er der 
mulighed for det ved at deltage i ABC’s frivilligudvalg. 
Vi mødes ca. 4 gange om året for at forbedre 
vilkårene for det frivillige arbejde og sætte initiativer 
i gang, som kan gøre det mere attraktivt at være 
frivillig i de boligområder, der deltager i ABC-
samarbejdet.

I 2010 indførte vi to nye traditioner: Kåringen af 
årets beboer for at anerkende de mange, der gør 
en forskel for deres naboer og boligområde. Og 
studieture for afdelingsbestyrelser og andre frivillige 
for at hente inspiration fra boligsociale projekter 
andre steder i landet. 

Nu er vi parate til nye idéer og initiativer. Vil du være 
med, kan du få mere at vide ved at kontakte Gertrud 
(tlf. 26 22 84 18 eller gertrud.blok@blokland.dk), 
Eva (tlf. 22 96 52 21), Grethe (tlf. 60 35 46 39) eller 
Svend Erik (tlf. 60 35 46 35). 

Hvad skal vi med 
frivilligt arbejde?
Af Mai Green Petersen 

En aften i januar var alle frivillige kræfter i Nord 
inviteret til middag. Beboere og ex-beboere som 
i løbet af 2010 har ydet en indsats for at styrke 
fællesskabet og aktivitetsniveauet i Nord mødtes for 
at sige hinanden tak for indsatsen. 

Styregruppen vil med dette initiativ fremhæve, at alle 
kræfter gælder, når det handler om at skabe et godt 
og attraktivt boligområde hvor mennesker, ikke bare  
bor, men også lever..

Anita Kallesø fra Bækgården udtaler til 
Nordstjernen  ”Vi har i styregruppen talt meget om, 
hvordan vi får flere af vores naboer til at engagere 
sig. En ”frivilligaften” som i aften er med til at vise, 
at vi er mange som vil vores boligområde. Vi sætter 
meget stor pris på de som er med til at gøre en 
forskel - og vi kan sagtens være flere”.

Nords aktivitetskoordinator Rikke sidder klar i 
Bækgårdens beboerhus til at hjælpe, hvis du har 
en ide, men mangler nogle penge eller bare noget 
sparring. 
        RSO

Vi kunne godt bruge 
et par nye hænder i 
�011 - bliver det dine?

Foto: RSO
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Mediha Bilgic har været frivillig siden hun 
flyttede til Albertslund Nord for 13 år siden. Det 
startede i det små, men nu er hun medlem af AB’s 
afdelingsbestyrelse, har startet Zumbahold op for 
kvinder, har tidligere været en del af kvindeprojektet, 
samt undervist især kvinder i at cykle og vi kunne 
blive ved…. Mediha ønsker at være rollemodel for 
andre af etnisk oprindelse og være med til at bryde 
fordomme mellem alle nationaliteter.

Årets Brobygger
Og prisen går til……..Mediha Bilgic, som gennem 
mange har været en sikker kilde til brobygning 
mellem det organiserede boligsociale arbejde og den 
store gruppe af beboere af andre nationaliteter, som 
vi ofte efterlyser kontakten til. Et stort tillykke med 
prisen Mediha” Det var ordene ved prisuddelingerne 
i år.  Albertslund Nord var med på banen, da Mediha 
fik overrakt prisen. En pris som Mediha er meget 
glad for at have fået: ”Det er en stor anerkendelse af 
mit frivillige arbejde og jeg blev meget glad, selvom 
jeg ved at prisen kunne være givet til mange andre 
frivillige, der også gør et lige så stort stykke arbejde 
som jeg” siger Mediha.
Da jeg spørger hende, hvad det frivillige arbejde 
betyder for hende, siger hun - uden tøven – ”det er 
en glæde at gøre et stykke arbejde som er til gavn 
for andre mennesker.  Jeg føler, at jeg gør nytte og 
det er tilfredsstillende”.
Desuden mener Mediha, at det er en styrke, at hun 
selv er af anden etnisk oprindelse end dansk: ”Jeg 
ønsker at være en rollemodel for de andre familier 
i boligområdet og skabe nye muligheder for dem”, 
siger hun. Desuden er det vigtigt for Mediha, at få de 
forskellige kulturer samlet i et fællesskab. Gennem 
forskellige aktiviteter kan alle nationaliteter mødes. 
”Det er vigtigt at kende hinanden, når man bor dør 
om dør. Så har man nemmere ved at smide sine 
fordomme”, konkluderer hun.
Da jeg spørger Mediha om, hvad forskellen er på 
betalt arbejde og frivilligt arbejde, siger hun: ”Jeg 
elsker mit betalte arbejde, men jeg gør det også af 

Mød en brændende ildsjæl
nødvendighed for at få mad på bordet”. Til gengæld 
”når jeg udfører frivilligt arbejde, så gør jeg det uden 
at forvente at få noget tilbage”. ”Får du så noget 
tilbage spørger jeg?” ”Ja det gør jeg bestemt. De, der 
benytter aktiviteterne, udtrykker deres tilfredshed 
med at deltage og mange giver udtryk for, at det er 
dejligt at være med. Det understøtter, at man gør 
noget, der er vigtigt og giver mening for andre”.
Mediha ønsker at fortsætte med at være frivillig: ”jeg 
forsætter, til jeg ikke orker mere, på trods af jeg har 
2 jobs, familie og hjem at passe netop fordi jeg har 
lysten og glæden ved det”.

Et stort tillykke til Mediha Bilgic fra Albertslund 
Nord,.Tak for din altid positive indstilling og dit 
fantastiske arbejde i den frivillige verden.

      TAM

Foto: RSO

ALBERTSLUND NORD
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Da jeg for 1 år siden havde en personlig oplevelse der gjorde, at jeg blev bange for at være udeefter 
mørkets frembud, måtte der ske noget. Jeg havde læst en artikel i Albertslundposten om Natteravnene, der 
holdt 1 års fødselsdag i Centret og manglede nye Ravne.  Så gik jeg turen ned for at snakke med dem og 
høre lidt om, hvordan man kunne blive Ravn. Efter et informationsmøde i Frivilligcentret valgte jeg så at blive 
Natteravn.
I dag, snart et år senere, er jeg utrolig glad for, at jeg tog den beslutning. Jeg er sammen med andre 
engagerede frivillige ildsjæle og har fået øjene op for, at de unge mennesker jeg møder i min egenskab af 
Natteravn, bestemt ikke er som dem, man læser om i aviserne.
Vores politik i gruppen er:  Vi er der for de unge på de unges præmiser. Vi er på ingen måde, hverken politi 
eller vagtværn, som nogle tror. Vi oplever de unge som festlige og glade mennesker, der møder os med åbent 
sind og gerne tager en snak om alt. Samtidig er de unge helt klar over, hvad vi har med i lommerne: Bolcher, 
som de kommer og spørg efter. Forespørgelserne kan også gå på om, vi har noget gummi. Til dette giver vi 
en ballon. Unge der ikke kan udtale ordet kondom, kan IKKE være gamle nok til at bruge et sådant. Dette 
frembringer tit et smil og en snak.
På hverdagsaftnerne går vi rundt i Albertslund og i weekenden kan vi også tage toget ind til byen sammen 
med de unge. Vi skriver i en logbog, hvor vi har været.  På den måde kommer vi så langt rundt i byen som 
muligt uden at komme samme sted to gange lige efter hinanden. Og - jo, vi går også i Nord.

Jeg: En Natteravn....

ALBERTSLUND NORD

Winnie har stillet 3 spørgsmål på en stille ravnetur i 
nattelivet til deres formand.
1. Hvorfor blev du natteravn?
For cirka 3 år siden var jeg på et punkt i mit liv, hvor jeg 
følte, jeg havde overskud til at lave frivilligt arbejde. Jeg 
kunne godt tænke mig at være natteravn, da jeg holder 
meget af unge mennesker. Nu var der bare ikke ravne i 
Albertslund på det tidspunkt, så det endte med, at jeg 
var med til at starte en natteravneforening her. Det 
var en spændende og lærerig proces. I dag har vi en 
velfungerende forening med ca 30. medlemmer. 

�. Føler du at det gør en forskel at være 
natteravn?
Jeg tror ikke på nogen måde at jeg gør en revolutionerende forskel, 
men er overbevist om, at jeg gør mange små forskelle. Jeg er med til at 
gøre nattelivet tryggere for de unge - ved at vise dem er der er voksne der godt gider dem når de er i byen 
til fest og farver. Vi får tit snakket med dem om, at det er ok at få noget at drikke, men det skal gøres på en 
måde så de unge bliver ved med at have det sjovt. De unge synes, det er sjovt, når vi fortæller om, da vi var 
unge - jeg er jo ikke født som 47 årig, plejer jeg at sige. 
Jeg håber, jeg her kan slå et slag for de unge, der tit fremstilles, som om de altid drikker og har en dårlig 
opførsel. Jeg kan fortælle, at de unge vi møder, altid er friske og i festligt humør og virker velfungerende. Det 

Formand for Natteravnene i Albertslund udtaler sig:

Foto: En forbipasserende
Ravnene i Albertslund centret
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De 5 gyldne regler:

1. Natteravnene er synlige, observerer og 
hjælper-de blander sig aldrig i uroligheder o.lign. 
De tilkalder professionel hjælp om fornødent.
2. Natteravnene går altid i hold på tre i vores 
karakteristiske gule jakker. Helst med deltagelse 
af både kvinder og mænd med forskellig 
baggrund også gerne etnisk.
3. Natteravnene færdes altid udendørs d.v.s 
aldrig inde, hvor de unge morer sig på klubber, 
værtshuse, diskoteker o.s.v
4. Natteravnene giver sig tid til at lytte og 
tale  med børn og unge på de unges intiativ og 
rådgiver kun indenfor rammerne af almindelig 
”sund fornuft”.  Tunge problemer bliver henvist 
til forældrene eller til professionelle i det lokale 
netværk (SSP, anonym rådgivning o. lign.)
5. En Natteravn hjælper gerne ”forulykkede” 
børn og unge hjem helst via deres familie og 
venner, men følger ikke nogen hjem alene - og 
låner ikke penge ud.

Foto: DUN
Kaffebod gøres klar til dagen i centret

Foto: Dun
Så er Natteravnene klar

ALBERTSLUND NORD

sker dog naturligvis uheldige episoder, men der har aldrig været så lidt vold i nattelivet som nu. Hovedparten 
af de unge drikker nok ikke mere, end vi andre gjorde, da vi var unge. Det er dog vigtigt, at vi som forældre 
til de unge lige husker tilbage på vores egne ungdomsår. 
Der er naturligvis også de invandrerdrenge, der ikke kan finde ud af god opførsel og som fylder meget i 
medierne. Det er rigtig synd for flertallet af de unge, der faktisk passer deres ting, lærepladser og skoler. De 
kommer ikke i medierne, selvom de langt er i overtal. Jeg vil til enhver tid forsvare alle de velfungerende 
unge mennesker, for det er der nogen, der skal.

3. Kan du fortælle om en negativ/positiv oplevelse?
Jeg har haft så mange positive oplevelser, at det er svært at fremhæve en enkelt. Jeg har gennem tiden 
fået så mange klap på skulderen og kram af unge mennesker - jeg har danset vals med en ungersvend på 
Albertslund stations perron, jeg har sunget julesange med en flok knægte på Rådhuspladsen. Samtidig har 
jeg fået så mange venner blandt de andre natteravne, at det altid er en god oplevelse at bruge 3-4 timer en 
aften for at gå ture med andre ildsjælde, der brænder for de unge.
De få negative oplevelser er ikke værd at samle på i det store billede. Men jeg har da holdt en enkelt 
“adfærdsregulernde” samtale og så er vi alle gode venner igen.     DUN
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Nyt fra Ejendomskontoret 
Lige nu arbejder driften på at få udført service på alle vores døre og vinduer. Hertil 
kommer altanvinduer og hoveddøre i stuelejlighederne. Dette sker fra uge 10.  Vi 
starter i Fosgården og varslerne vil komme til alle 14 dage før og igen 3 dage før.

Der er i skrivende stund ved at blive etableret nyt flot køkken i AB´s beboerhus. 
Dette bliver til manges fornøjelse. Som det helt nye er der nu komfur med induktion 
og huset har fået mikrobølgeovn.
Køkkenet er lavet med flotte højglanspolerede låger, der er meget nemme at 
rengøre. Samtidig kommer der nye rulleborde. Gryder og pander indkøbes 
snarest.
Tag pænt imod det nye så holder det længere.

Driften har i samarbejde med rådgivere sat gang i arbejdet omkring udskiftning af 
emfang og ventilatorer. Så her kommer der også til at ske ting og sager inden alt 
for længe.

På ejendomskontoret er Rugi nu blevet fastansat som driftassistent for kontoret 
og det er alle parter meget glade for. Det vil sige, at Rugi nu er den ansvarlige for 
driften af ejendomskontoret til hverdag.

Samtidig har vi fået et nyt ansigt ude i marken. 
Det er Frank, som nu er hos os i begge afdelinger. Frank er maleruddannet, men kan 
ikke tåle faget, så vi har været så heldige at få Frank for en periode på ca. 6 måneder 
med løntilskud. Så er der et par hænder mere i en tid med mange opgaver udendørs.

Meget snart skal der gang i udeområderne. Vi afventer med spænding frostens 
afrejse til andre egne end vore.

Åbningstider, Telefonnumre og mail kan ses i bladet under de respektive bestyrelser.

ALBERTSLUND NORD
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Senere fik vi kaffe og der var mulighed for at 
købe nisser og andre ting, som de solgte på 
kroen.

Ved 16.15-tiden var der gjort klar til at køre 
hjemover og vi var på Damgårdsvej igen ca. kl. 
17.00 – efter en rigtig god tur.

En stor tak til nissepigerne skal der lyde fra min 
side for igen en god tur.
                                                                      
                      Hilsen fra John

ALBERTSLUND NORD

Af John Borritsø

Vi startede fra Damgårdsvej kl. 09.30 og kørte ud i 
det blå. Det blev mod Ballerup og videre ad vejen 
mod Frederikssund.

Vejret var fint og lidt koldt på grund af vinden. 
Vi kørte forbi Måløv,  Veksø og gennem Stenløse 
til Ølstykke. Der havde på dette tidspunkt været 
mange gætterier i bussen om, hvor vi skulle hen.  Ved 
Ølstykke vendte vi og kørte mod Roskilde.

Vejret var fint og det var en smuk rute, der var 
valgt. Ja, Jesper er god til sådanne ting og ved 
Gundsømagle kørte vi ind til Dyssegårdens 
Juletræsplantage, hvor vi fik Glögg og æbleskiver og 
hvor der også var mulighed for at købe juletræer.

Ved 12-tiden kørte vi videre mod Frederikssund 
igen og over til Jægerspris til Gerlev Kro, hvor vi så 
nød det store kolde bord, hvor der var alt, hvad man 
kunne ønske sig af mad

Den årlige juletræs tur
Søndag den 1�. december �010

Foto:
John Borritsø
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En lille sjov historie......
Hotelregningen…
En ældre dame besluttede at give sig selv en stor oplevelse ved sin runde fødselsdag. Det foregik på et af 
Københavns fornemeste hoteller.

Da hun tjekkede ud næste morgen ventede en regning på 2.500 kr.

Hun eksploderede og forlangte at få at vide, hvorfor regningen var så høj. ”det er et dejligt hotel, men 
værelserne er bestemt 2.500 værd for bare én enkelt overnatning – endog uden morgenmad”.

Receptionisten fortalte hende, at kr. 2.500 er ’den normale sats’, så damen insisterede på at tale med 
direktøren.

Direktøren dukkede op og meddelte advaret af receptionisten: ”Hoteller har en olympisk størrelse pool og 
et stort konference-center, der er frit til rådighed”.

”Men jeg har ikke brugt dem”, svarede hun.

”Nå, men faciliteterne er her, og De kunne have brugt dem”, forklarede direktøren.

Han fortsatte med at forklare, at hun også kunne have set en af de in-hotel shows, som hoteller er berømt 
for.

”Vi har de bedste entertainere fra London, Paris og New York her”, sagde han.
”Men jeg gik ikke til nogen af disse shows”, svarede hun.

”Nå, men vi har dem, og De kan frit benytte dem”, svarede direktøren.

Ligegyldigt hvilke herlighedsværdier direktøren remsede op, svarede hun ”Men jeg har ikke brugt det!”

Fødselaren var uberørt, så hun besluttede at betale, skrev en check og gav den til receptionisten.

Direktøren blev overrasket, da han kiggede på checken. ”Men frue, De har kun skrevet 500 kr.”

”Det er korrekt, sagde damen. Jeg har debiteret Dem 2.000,00 kr. for at sove med mig,” svarede hun.

”Men det gjorde jeg ikke” udbrød den meget overraskede direktør.

”Nå, det var ærgerligt, jeg var her, og De havde muligheden!”

Man skal ikke løbe om hjørner med en pensionist!

...og en anden sjov historie!

En ældre kvinde stod ved rælingen på en færge og 
holdt fast i hatten, så den ikke skulle flyve væk. 
 
En gentleman gik frem til hende og sagde:  
”Undskyld mig. Jeg vil ikke virke påtrængende, men 
ved fruen, at skørtet blæser op i den stærke vind?” 
 
”Ja, det ved jeg, men jeg behøver begge hænder 
for at holde hatten på plads” svarede kvinden. 

 

 

”Men er du opmærksom på, at du ikke har under-
bukser på, og at deres private dele blottes, når 
kjolen blæser op?”, spurgte den hjælpsomme mand. 
 
Kvinden så på ham og så ned på det flagrende skørt 
og svarede:  
”Min gode mand, - alt du ser der nede er over 75 år 
gammelt. Hatten købte jeg i dag!” 

      Subito
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Retur til Nord  - Interview med Justina Larsen
I fortsættelse af artikelserien fra sidste nummer af Nordstjernen, har jeres udsendte haft en hyggelig 
sludder med en beboer, der blev født her tilbage i 1984.
Justina boede dengang i Kærgården, hvor hun og forældrene flyttede fra, da hun var 9, fordi forældrene 
fandt deres drømmehus i Herstedøster.
Nu er Justina så flyttet tilbage og bor i Kildegården med sin søn Malik på 5 og håber, at han kan få en god 
opvækst her i de trygge rammer, som Justina kendte, da hun var barn.
Det var fordi, at andelen i den lejlighed hun havde i København skulle stige voldsomt i husleje at Justina 
kom til at tænke tilbage på Albertslund. Et brev blev sendt og hun fik tilbudt en lejlighed, som hun boede i 
som barn - 4 rums. Justina læser til laborant i København, hvor sønnen, til han skal starte skole, også går i 
børnehave - det er nemlig ikke lige så nemt at få plads i institutioner, som det er at få tag over hovedet.

Justina husker, at det som barn var trygt og sikkert at være barn her. Ingen veje at skulle krydse og ingen 
biler. Hun kan huske Tomm, som ham der altid fik lavet fest i gården med grill og hyggeligt samvær. Tomm 
var også den der drillede børnene med falske hundelorte og ikke brød sig om, når de grillede på altanen. 
Hun mødte Bruno - tidligere varmemester - og han kunne huske hende og hendes bror fra dengang. Og 
broderen Christian bor her også - endda i samme opgang - med sin familie og deres hund. 
Hun husker, at det var så nemt bare at løbe rundt hos naboerne. Skolekammeraterne boede her jo også, så 
hun havde venner i begge afdelinger. Dengang var der legepladser ud for alle opgangene. Hun håber, at der 
kommer flere, når byggesagen rykker. Imens benytter hun og Malik børnehavens legeplads efter lukketid. 
Justina mindes også de mange høstfester, som rigtig gode oplevelser og håber vi fortsat har den slags.
Justina valgte at søge tilbage hertil, da hun kunne huske at det var gode lejligheder. Og som hun siger: 
de er da bare blevet meget bedre med de lukkede altaner.
Justina kan dog se at beboersammensætningen har ændret sig. Man er ikke helt så imødekommende som 

i gamle dage. Men efter en snak om dette, 
håber hun, at vi i afdelingen kan være med til, 
at her igen bliver godt og trygt at bo.
Justina kom i VA-huset for at købe billet til 
fastelavn og endte med at få en rundvisning 
af undertegnede. Blandt andet gik vi en tur i 
netværkshuset og det blev et helt dèjá vu. For 
det var her, hun selv gik i børnehave dengang.
Så efter en sludder om beboerferie og 
indflytteraften fik Justina købt sine billetter og 
glæder sig til at bo her.
Verden er så lille trods alt.

 Subito 

Foto: Torsten Mortensen
Justina Larsen



Nye mål for Agenda Centeret.
I mange år har vi i Agenda Centeret haft et langsigtet mål om, at der inden udgangen af 2010 skal være 
Agendaarbejde i samtlige byens boligområder – og det mål når vi! Men så har vi diskuteret, hvilke 
langsigtede mål vi skal opstille for den kommende 5 års periode. Og her er 
bestyrelsen landet på følgende tre:

- Der skal i perioden 2011-2015 foregå Agendaarbejde i samtlige boligområder, enten ved boligområdernes 
egen drift eller med hjælp fra Agenda Centeret.
- Hvert år i perioden 2011-2015 skal Agenda Centeret arbejde med indsatser for fald i mængderne af affald 
til forbrænding og deponi fra boliger, og med fald i forbrugene af vand, varme og el i boliger.
- Agenda Centeret skal være involveret i opstillingen af mindst 25 nye Vedvarende Energi-anlæg i byen i 
perioden 2011-2015. 

Ved siden af de 5-årige mål har vi naturligvis også vores årlige handleplan, der er meget mere konkret. Men 
når vi løfter hovedet lidt og ser fem år frem, så er vi altså landet på ovenstående tre mål. Hvis du har andre 
ideer og planer med Agenda Centeret, hører vi meget gerne fra dig.

Vær en god nabo! 
Lad være med at proppe alt i containerne i affaldsøerne! Agenda Centeret har lavet en opsamling og 
konceptbeskrivelse af en affaldskampagne, der med succes er blevet gennemført i Hyldespjældet i maj 
2010. I bebyggelsen lægger beboerne papir og glas i deres stativer ved husstandene, mens skraldeposen 
afleveres i 660 liters minicontainere, der er opstillet rundt om i affaldsøer.
Formålet med kampagnen var, at gøre beboerne opmærksomme på forkert/korrekt sortering af affald. 
Problemet var, at der ofte kommes pap og andre store ting i minicontainerne, som betyder, at containerne 
hurtigt bliver fyldt til stor gene for naboerne, der så ikke kan få plads til deres skraldeposer uden, at 
containerne ”går over deres bredder”. 
Læs hele rapporten og bliv inspireret på www.agendacenter.dk

Stop Madspild – Spisesteder udleverer Doggybag. I september lancerede vi en Doggybag-kampagne for 
byens spisesteder (restauranter, grillbarer o.lign.). Ideen var at få spisestederne til at tilbyde deres gæster, 
der ikke kan spise op, en Doggybag, så de kan få maden med hjem. Til formålet indkøbte vi en egnet 
madæske, som spisestederne kan få. 14 spisesteder deltager i kampagnen! Kun tre har takket nej. Formålet 
er at få nedsat madspildet og gøre den enkelte borger opmærksom på, hvor meget mad der bliver smidt ud, 
og at det er ok – også i Danmark - at bede om at få mad (og vin) med hjem fra et restaurantbesøg.
www.agendacenter.dk. I øvrigt er det en meget god ide en gang i mellem at gå ind på vores hjemmeside. Vi 
opdaterer den hver uge med nye historier, arrangementer og interessante projekter fra miljøvirkeligheden 
her i byen – så kig forbi! Det gælder sådan set også på Facebook, hvor vi også er at finde nu :o) 

Povl Markussen
Agenda Center Albertslund

1�
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Lasagne, cous cous, 
nudler og flæskesteg…………!!
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 
der har jeg rod, derfra min verden går. 
Du danske sprog, du er min moders stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 
stå mellem æblegård og humlehave. 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland!

HC Andersen 1850

Jeg kan kun tilslutte mig disse ord og alligevel er jeg 
blevet marokkansk gift. Sjovt nok har man valgt at 
lade den marokkanske sanger. Fra den danske gruppe 
”Outlandish” lave en udgave af sangen. En sang som 
han synger med stor indlevelse. Ikke mindst har den 
afdøde dansk- sudanesiske sangerinde Natascha også 
sat sit præg på sangen, som oprindeligt blev skrevet 
af HC Andersen i 1850. Mange af os kan nok nikke 
genkendende til, at vi bliver varme indeni, når vi 
hører denne sang. Jeg må indrømme, at det gør jeg.

Hvor vil jeg så hen med den indledning? 
Overskriften i sig selv må få mange til at tænke, 
”hvor vil hun hen med det?” Jo, nu har jeg i 
tidligere numre af Nordstjernen skrevet meget om 
fordomme og hvordan det er at være gift med en 
mand af en anden kultur. Derfor får jeg lyst til at 
henvise til de to forholdsvis kendte kunstnere, som 
vælger at synge en så ”national” sang. Det får mig til 
at tænke, at vi nogle gange dømmer for hårdt, når vi 
udtaler os om, at ”etniske minoriteter” ikke ønsker 
at være en del af det danske samfund. 

Mange af de personer som jeg kender, som er 
af anden etnisk oprindelse end dansk (somalier, 
pakistanere, palæstinensere, marokkanere, tyrkere, 
italienere), er meget stolte af Danmark og elsker 
friheden og åbenheden i vores samfund. Er det 
i virkeligheden ikke lige meget om vi bag vores 

lukkede døre spiser nudler eller flæskesteg, om vi 
ser Al Jazeera eller TV2 News? Betyder det noget, 
om vi ser nyhederne på dansk eller arabisk? Sker der 
ikke det samme i verden alligevel??
Hjemme hos os ser vi begge dele. Det giver en bred 
forståelse af forskellige synspunkter og man sorterer 
selv det fra, man ”ikke tror på”.  Men ville jeg være 
ekstremist, fordi jeg kun så Al Jazeera for nogen 
måske!

Den anden dag, havde jeg en meget interessant 
samtale. Jeg talte med en kvinde af anden etnisk 
oprindelse end dansk, som egentlig ikke mærkede så 
mange fordomme i dagligdagen. Hun mærkede ikke 
undren over, at hun ikke spiser svinekød eller ikke 
drikker alkohol, hvor jeg i den grad mærker skepsis 
og ”mistillid” fordi jeg ikke gør det. Men jeg har jo 
også valgt, at gå over til den anden side. Som der en 
gang var en meget ”klog” mand der sagde til mig så 
det var jo min egen skyld, hvis folk ikke kunne lide 
mig.

Inden jeg satte mig ned og skrev denne tekst, tog jeg 
mig selv i at synes, at min historie om det ”at være 
gift med fjenden” måske nok var ved at være ud- 
debatteret. Men på den anden side, så længe der er 
nogen, der dømmer mig på mine valg og ikke for den 
jeg er, så er der vel stadig ”kød” på historien. Døm 
selv.

      TAM

ALBERTSLUND NORD
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Børn & Unge 
�6�0 
– bladet for børn og unge i 
Albertslund.

ABC har sit eget ungdomsmagasin, lavet af unge, for 
unge – og alle andre. Bladet bliver delt ud til rigtig 
mange mennesker i Albertslund. Det er din chance 
for at blive hørt. 
Har du en historie du vil fortælle, nogen du vil 
interviewe, oplevelser du vil dele med andre eller 
vil du bare prøve at snuse lidt til, hvad det vil sige at 
arbejde som journalist? 
- Så er der også plads til dig i redaktionen. Vi mødes 
hver 14. dag i Klub Nord og i caféen i Blokland. 
Husk, det er også for piger! Har du allerede en 
færdig artikel eller historie du gerne vil have bragt i 
bladet? Så er der også mulighed for det, også selvom 
du ikke har tid til at være med i redaktionen.  
 
Du kan ringe eller sms’e til Jakob på 29 13 17 16 
eller Stine på 60 35 46 32 og høre mere.

Af Stine Jespersen

Pigeklubben i Netværkshuset 
– kun for piger!

Hver mandag og onsdag, begge dage fra kl. 17-20, 
er der pigeklub, i Netværkshuset på Damgårdsvej 
10, for piger der er fyldt 10 år. Her kan du bl.a. 
lave smykker, sy, spille computer, være med til at 
lave mad og meget mere. Du kan også få hjælp til 
lektierne. Nogen gange holder vi hyggelige pigefester 
og vi tager også på udflugter. Vi har bl.a. været i 
København på strøgtur og kanalrundfart. Vi har det 
rigtig hyggeligt! Så kom og vær med.
Eller ring eller sms til Stine og hør mere. 
 

Foto: Stine Jespersen

ALBERTSLUND NORD
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Nordstjernen har mødt Inga Andersen 
huskoordinator i Netværkshuset til en snak om   
hendes funktion i Netværkshuset

Hvad går dit arbejde ud på?
Jeg sørger for, at de som kommer i Netværkshuset 
føler sig velkomne. Jeg laver kaffe og te til caféen 
og sørger for, at huset er hyggeligt at komme i. Jeg 
holder styr på vores meget populære motionsrum, 
vores it-hjørne og ikke mindst på køkkenet. En del 
af mit job går også ud på at være til stede for husets 
brugere. Rigtig mange har brug for at snakke. Andre 
har brug for hjælp til at læse breve fra det offentlige 
eller skrive indkøbsliste med ord på nye, sunde 
madvarer. Vi arrangerer nemlig også temadage med 
sund mad på programmet. Til særlige lejligheder, 
som jul og afslutningen på Ramadanen, arrangerer vi 
noget festligt, ligesom vi også holder sommerfest og 
fastelavn.  
Jeg møder en masse forskellige mennesker hver dag. 
Min hverdag er meget varieret, der er aldrig to dage, 
der er ens, og det kan jeg godt lide. Jeg holder af, 
når hverdagen er uforudsigelig, så bliver det aldrig 
kedeligt. 

Hvorfor er det vigtigt at 
have en som dig?
Jeg tror, det er vigtigt at 
have et kendt ansigt som 
møder husets brugere, når 
de træder ind af døren. 
Kvinderne i huset ved, at 
der er en person til at tale 
fortroligt med. Mange af 
kvinderne, som kommer 
her, har brug for en at 
tale med, som ikke lige er 
familie eller den nærmeste 
omgangskreds.  
Det er også vigtigt at have 
en, som sørger for de 
praktiske ting og at der er 
rent og rart at være. 

Hvad lavede du før du blev ansat her?
Jeg var ansvarshavende social og sundhedsassistent 
i Egedal kommune i døgnplejen. Jeg har også været 
ansat på Glostrup hospital. 

Hvad er det bedste ved dit arbejde?
Det bedste er, at have med mennesker at gøre. 
Det var også det, jeg godt kunne lide ved mit job i 
døgnplejen. Der er aldrig to dage der er ens, hvilket 
giver afveksling. I hverdagen her i Netværkshuset 
møder jeg mange glade kvinder, som nyder at 
komme ud blandt andre. Det gode er også, at i det 
her job kan jeg bruge mig selv som sparringspartner 
og hjælpe andre. 
   
Hvad er det værste?
Det værste må være når de forskellige etniske 
grupper ikke viser respekt for hinanden. Huset 
skaber rammerne for at møde nye mennesker og 
skabe netværk. Men af og til skal man lige rydde et 
par misforståelser og måske et par fordomme af 
vejen før man kommer så vidt.  
Det kan også ægre mig lidt, at der ikke er flere 

danske kvinder, der lægger vejen forbi.

Hvorfor er det vigtigt med et sted som 
Netværkshuset?
Det er det, fordi det er med til at bringe 
mange kvinder ud af isolation. Mange af 
husets faste brugere kommer flere gange 
om ugen, nogle af dem hver dag. Det er et 
åndehul, hvor man kan mødes med andre 
kvinder, dyrke motion, lære om sund mad 
og hvordan man undgår livsstilssygdomme. 
Mange af de kvinder, som kommer i huset, 
har brug for at få trænet det danske sprog. 
Det får de en mulighed for bl.a. via de 
danskundervisningshold, som man frit kan 
melde sig på.  
      
RSO

På job for Nord

Foto: Irene Monberg
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Foto: John Borritsø
Gæsterne spiser og danser
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1 Hvor bor du? 
I Elmehusene

� Hvor er du vokset op?
På en gård på landet i nærheden af Holme 
Olstrup på Sydsjælland. Da jeg var barn havde jeg 
mange pligter. Bl.a. passede jeg dyrene og fodrede 
hønsene. 

3 Har du nogen børn/børnebørn?
Jeg har 3 børn på 25, 37 og 40 år og 3 dejlige 
børnebørn.

� Hvad laver du i din fritid?
Læser mange bøger. Bruger tid sammen med 
mine børnebørn og følger min familie, når de 
dyster i bowling.

5 Hvad duer du ikke til? 
At gå lange ture. Jeg ville gerne, men helbredet 
tillader det ikke.

6 Hvor går turen hen, når du holder ferie?
Vi plejer at tage til Skallerup Klit i sommerhus. 
Hele familien med børn, svigerbørn og 
børnebørn.

7 Har du husdyr?
Nej ikke nu. Vi havde engang en beostær. Den var 
dygtig til at fløjte og gø som en hund.

8 Har du et motto? 
”Man kan, hvad man vil” og ”Først arbejde og så 
fornøjelse”.

9 Har du nogen laster?
Jeg hverken ryger eller drikker, men jeg bager 
måske for mange kager. Og så samler jeg på gamle 
porcelænskaffekander. 

10 Hvad ville du tage med på en øde ø?
En god bog og alle mine Queen CD’er  
– og så nyde livet!

10 skæve om Inga

Fredag den 18. februar afholdt stavgangsgruppen den 
årlige julefrokost. 
Et lækkert måltid bestående af marinerede og stegte 
sild, røget ål, æbleflæsk, hjemmelavet sylte, varm 
leverpostej, flæskesteg, tarteletter, ost, kaffe med 
småkager og chokolade. 
Efter middagen var der hygge og dans.

Mød op.  Vi går en tur hver tirsdag aften kl. 18.30 fra 
VA´s beboerhus. 

Bagefter drikker vi en
kop kaffe.

Julestemning i 
februarkulden

Af John Borritsø
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På besøg i Netværkshuset
Deres udsendte var en tur i Netværkshuset på 
Damgårdsvej for at høre kvinderne, hvorfor de 
kommer i huset? 

Jeg møder Sahida og Shahjahan i cafeen. Begge er 
de travlt optaget af at strikke. Det går stærkt og 
fingrene arbejder rutineret med strikkepindene. 

Hvorfor kommer I her i Netværkshuset? 
”Vi hygger, snakker ogdrikker te. Nogle gange 
spiser vi også mad, når der er kursus i sund mad.” 
Kvinderne diskuterer indbyrdes og fortæller, at de 
er glade for at komme i Netværkshuset, for så går 
tiden ikke så langsomt. Det er nemt at komme til 
at kede sig derhjemme og tænke dårlige tanker. 
Børn og børnebørn har travlt med arbejde og 
uddannelse, så det er rart at komme ud og se 
andre mennesker og lære noget nyt.
Shahjahan fortæller, at hun går til dansk-
undervisning i huset et par gange om ugen. Det er 
rart at træne det danske sprog. De fortæller, at de 
hjælper hinanden; f.eks. med at sy og strikke Sahida 
har lært en af de andre kvinder at hækle.

Makbule går hjemmevandt rundt med vandkanden. 
Hun har travlt med 
at vande de mange 
potteplanter.  
”Jeg kommer her 
sammen med min søster. 
Vi snakker med de andre 
og drikker kaffe. Det er 
rart at komme et sted, 
hvor det er muligt at 
møde andre kvinder. Jeg 

har lige været til ryg-gymnastik. Det hjælper på mine 
rygsmerter at træne og motionere”. 

Hacer er en yngre kvinde med 3 mindre børn. Hun 
kom i huset for første gang for ca 2 uger siden. 
Hun spinger af løbebåndet og kommer ud af det 
tætpakkede motionsrum. 
”Jeg kan godt lide at 
motionere” siger hun 
med et smil. Jeg spørger, 
om det er årsagen til, 
at hun kommer her i 
Netværkshuset. ”Nej, jeg 
kom i udgangspunktet 
for at tale med Leila 
(Kommunal Jobkonsulent). 
Hun har hjulpet mig 
med at søge ind på 
pædagogseminariet til 
august. Det glæder jeg mig 
til”.

Shaia er et kendt ansigt i Netværkshuset. Jeg spørger 
hende, hvilken gavn Netværkshuset gør? ” Det 
gavner rigtig meget, - jeg taler fra mit hjerte. Huset 
her giver mange forskellige kvinder mulighed for 
at mødes. Det giver 
en frihed til mange, 
som ellers ville 
sidde derhjemme i 
ensomhed. Huset er 
ikke kun for etniske 
minoritets kvinder, 
men særligt for dem 
gør det en forskel. 
Når de kommer 
her og oplever 
mulighederne i det danske samfund, spreder det sig 
som ringe i vandet. De har f.eks. nemmere ved at 
lade deres døtre gå i klub om aftenen.                                                    

      RSO



Hotel regningen

ALBERTSLUND NORD Opslagstavlen

 

Fastelavnsfest den 6. marts: 
Se nærmere på bagsiden



�0

ALBERTSLUND NORD

”Fluen” - igen, igen...

Det er godt nok koldt at være flue om vinteren – ja, 
jeg ved godt, at det også er koldt for menneskene, 
men alligevel. Og så alt det sne. Man kunne være 
så uheldig, at brække et ben. Så glat har det været 
længe. OK, jeg har trods alt seks stykker at tage af, 
men alligevel. Og det er altså også noget besværligt 
at få vingerne i gang. Man skal jo varme op i flere 
timer, før de kan bære.

Her i efteråret – når jeg har været på vingerne 
– har jeg af og til taget en flyvetur gennem de nye, 
flotte carporte. Men det har nogle gange været en 
blandet  fornøjelse. Hvorfor? Jo, jeg har taget bestik 
efter hvilke carporte, der var udlejet, og så lagde 
jeg min flyveplan efter det . . . hvor dum må man 
være? Nogle af de carporte som ikke var udlejet, 
var pludselig optaget, og så var det med at reagere 
hurtigt for ikke at støde ind i dem. Jeg er ikke 
meget for at svine andre folks biler til. Man har vel 
pli. Men at parkere i en carport, man ikke har lejet 
– oven i købet gratis – syntes jeg er mangel på pli. 
Der er jo ikke noget, hverken i flueverdenen eller i 
menneskeverdenen, som er gratis eller kommer af 
sig selv – måske lige med undtagelse af lommeuld.

Meget pudsigt i øvrigt de biler, som er parkeret i en 
carport, er næsten lige så overdænget med sne, som 
alle de der parkerer udenfor – hvordan kan det mon 
være?

Nu vi er ved det med at parkere. Det er da ”dejligt” 
at se, at der stadig er bilejere, som holder den gamle, 
dårlige vane i hævd med at parkere lige op og ned af 
affaldsøen eller stien til næste blok, så det kan være 
svært at passere. Længe leve ”traditionerne”. Det dér 
med at spærre, gør kun det hele værre!

Og så har jeg et spørgsmål: Er Dam-Kilde-
Kærgården offentlig vej? Hvis det er tilfældet, så er 
det måske derfor, at der ikke bliver renset af for sne. 
Ja, jeg spørger bare.

Vi – ’Fluen’ indbefattet – glæder os meget til, at 
udeområderne bliver til noget pænt og brugbart her 

til foråret. Jeg har observeret, at der er nedsat nogle 
arbejdsgrupper til at tage hånd om det fornødne, så 
det bliver spændende at følge.

Som mange andre glæder jeg mig til foråret, solskin 
og lidt varmer. Jeg kunne også glæde mig til, at jeg 
ikke skal finde al min mad i affaldsøerne. Man kan 
da håbe på, at folk efterhånden finder ud af, at 
skraldeposerne skal op i containerne – ikke ved 
siden af.

Så blev det nytårsaften – og sikke en aften – for 
nogle af vore beboere. I Kildegården, ret tidlig 
på aftenen, kom der et brag ja, jeg vil nærmest 
kalde det en eksplosion. Det var et kanonslag, 
som af uransalige grunde skulle bruges mod en 
affaldsbeholder. Resultat: En komplet ødelagt 
affaldsbeholder, som i parentes koster en sum penge 
– altså beboernes penge ikke de, der forårsagede 
det!!! Nå, affaldsbeholdere er da også en lille smule 
overflødige. Det er da meget nemmere at smide 
sit affald på jorden – det er ”de andre”, som skal 
rydde op ikk’? Det virker som om, det er utrolig 
”morsomt” at lave hærværk – for nogle. Kanske de 
mennesker, som laver sådant noget, har en utrolig 
lille humoristisk sans – jeg kan nævne mange ting, 
som er ikke så lidt morsommere. Det er også meget 
”morsomt” at ridse lakken på en tilfældig bil med en 
nøgle eller et søm – eller har jeg misforstået noget? 
Men sådan er der jo så meget, som salig Finn Søborg 
sagde.

Og jeg som troede, at sneen var hvid!? Efter 
nytårsaften var den i hvert fald ikke hvid. Det 
flød med 
fyrværkeri-rester 
i hele området, 
raketbatterier, 
afbrændte 
kanonslag og jeg 
ved ikke hvad.
Jeg ved også godt, 
at oprydning 

Vinterfluen – en lille smule vågen
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Foto: RSO
Mediha der har lært Celina at cykle

ALBERTSLUND NORD

Fluen fortsat.

efter, at man har svinet til er en ’by i Rusland’ – hvorfor sådan noget skal gå ud over russerne, ved jeg ikke. 
Jeg tror da, at de er ordentlige mennesker. Men hvad værre er – MEGET VÆRRE – er, at der også flød med 
hundeefterladenskaber på godt gammeldags dansk hundelorte. Det pynter ikke ligefrem. Man bør – jeg 
var lige ved at sige, man skal rydde op efter sin hund – den kan jo ikke selv, vel! Og sneen bliver misfarvet 
(brun), det gør uskyldige børns og for dens sags skyld også voksnes fodtøj også. Ka’ I så lære det, nå!!

En dag, eller rettere sagt en aften, i den mørke tid, var jeg nær kommet galt af sted. Af grunde jeg ikke kan 
forklare, var jeg gået på vingerne og fløj lige omkring den skrå nedgang til Damgårdsstien, lige ved siden 
af Beboerhuset i Bækgården. Kors i …. hvor var der mørkt, men det er måske ikke så mærkeligt – der er 
nemlig intet lys. Jeg måtte flittigt bruge mine følehorn for at finde vej, og nok har jeg mange øjne som flue, 
men de skal vel ikke overbelastes? For fodgængernes og flyvesikkerheden skyld, vil jeg blive glad for lidt 
oplysning! Jeg klarede det dog – denne gang!

Nu bliver dagene længere igen – dejligt!

Når det så er blevet rigtig forår, så skal vi til beboermøde igen – nøj for en ”fest” det bli’r!
- disco –

Cykelfærdigheder fører til noget
For mange mennesker er det at cykle noget helt naturligt. Noget vi ikke engang tænker over, at vi kan. 
Men sådan er det ikke for Celiha. Cehila er en midalderende kvinde, som sidste forår lærte at cykel på 
Nords cykelkursus. Da det er forbundet med en del mod og viljestyrke at kaste sig op på en cykel, når man 
forlængst er blevet voksen og endda selv har voksne børn er det en lille solstrålehistorie vi tillader os at 
fortælle her i Nordstjernen. 
Celiha griner: ”Mine børn er lidt bekymrede for mig. Eftre jeg har lært at cykle er jeg væltet 3 gange. Min 
yngste datter på 16 år griner af mig når jeg vælter, men jeg ved også hun er stolt af mig. Celiha fortæller at 
hun nu cykler på arbejde. Tidligere gik hun altid ved siden af når hun og en god kollega fulgtes ad på arbejde 
tidligt om morgen. Min kollega opfordrede mig til at lære at cykel så i dag følges vi. ”Når jeg vil noget , går 
jeg efter det” siger hun med et smil.
”Jeg cykler både i regn og sne. Det er så nemt lige at smutte ned i centret. Før gik jeg altid rundt når jeg 
skulle noget”, fortæller Celiha som kun møder beundring i sin omgangskreds for sin nye kunnen.
Afslutningsvis understreger Celiha at det giver stor en stor frihed at kunne 
transportere sig på to hjul. Hun opfordre alle til at lære det. ”Mit næste mål er at jeg 
vil prøve at cykle til Glostrup” slutter Celiha.   

Mediha, som underviser i cykling fortæller, om den unge kvinde Zeynep som 
kun på baggrund af sine tillærte cykelfærdigheder blev optaget på social- og 
sundhedsuddannelsen. Det er en rigtig god historie om at cykelfærdigeder fører til 
noget.          RSO



Turen går til: Skotland.
Fra Skotteland til Danmark........

Slægtsforskning kan føre mange ting med sig. For mig er det denne 
gang Skotland der trækker. Det har tidligere ført mig til Australien, 
New Zealand og USA. Jeg har rødder i det meste af verden, lader 
det til.
Rejsen gik til Edinburgh, hvor det skotske Rigsarkiv ligger. 
Her håber jeg på, at jeg kan finde mere om min slægt.
Hvad jeg ved på 
forhånd er: at min 
tiptiptipoldefar 
kom til Danmark 
i året1780. Så nu 
skal der læses i 
gamle bøger og 

pergamenter på skotsk.
Samtidig skal der også være tid til at  udforske Edinburgh - 
med Slottet og Tatoopladsen. Gå på museer og bare nyde at 
være her.
Prøvesmage nationalretten Haggish og se et whiskydestelleri, 
skal jeg da også.
Jeg får nogle travle dage foran mig, men får forhåbentlig også 
fundet mere ud af, hvor min slægt kommer fra i Skotland.
Når og hvis jeg finder ud af, at min grand et eller andet var 
indehaver af en klankilt, så skal en sådan selvfølgelig med hjem i 
kufferten. 

Så, når Imøder mig i skotsk stortern, så ved I, hvor jeg kommer 
fra.

Direkte sendt til redaktionen, alt imens jeg sidder i 10 +grader 
og nyder en stille kop sammen med et stykke Aberdeen Butteries 
med smør og marmelade, er de vedhæftede billeder fra min tur 
rundt i Edinburgh. Det eneste der ærgre mig i denne stund er, at 
der ikke lige er Tatoo, de uger, jeg er her. Det kunne have været 
fantastisk at se de danske farver under pomp og pragt til tonerne 
fra sækkepiberne. Men jeg kan da bare finde mig min egen lille 
sækkepibespillende skotte, og måske tage ham med hjem.  

        DUN

Foto: DUN.  Edinburgh Castle set fra mit hotel 
vindue.

Foto: DUN. Scots Tower

Foto:DUN. Edinburgh Castle

��

ALBERTSLUND NORD
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Mad fra hele verden: Skotland

Foto: DUN
Haggis serveret på hotellet i Skotland

Har du en spændende opskrift
så send den til Nordstjernen.

ALBERTSLUND NORD

Haggis :

4 personer

Ingredienser: hjerte, lever og lunger fra 1 får
  
2 mellemstore finthakkede løg
1 tsk. salt
½ tsk. peber
1 tsk. muskatnød
½ tsk. muskatblomme
2 ½ dl. havremel
7 ½ dl. finthakket nyrefedt
2 ½ dl. okseboullion. 
1 fåremave

Indvoldene afpudses for fedt og sener, evt luftrør kasseres. Læg dem i en stor gryde og dæk dem med koldt 
vand.  Vandet bringes i kog - og varmen dæmpes. Lad indvoldene stå og simre i 1 time ved svag varme.
Herefter tages indvoldene op af gryden, afdryppes og afkøles.

Indvoldene hakkes fint og røres godt sammen med løg, salt, peber, muskatnød, muskatblomme, havremel, 
nyrefedt og boullion.

Farsen fyldes i fåremaven - pres alt luft ud af fåremaven og farsen. Del den  i to halvdele og bind enderne 
omhyggeligt til med snor. Farsen skal kunne udvide sig under kogningen, idet fåremaven ellers vil briste. 

Maverne lægges i en gryde og dækkes med koldt vand, som langsomt bringes i kog. Varmen dæmpes herefter, 
så vandet kun simrer. Det må ikke koge kraftigt, da maven så kan 
briste. Lad retten småkoge i ca  3 timer.
Fjern fåremaven - og server Haggis varm sammen med 
kartoffelmos

Tips : Under kogningen kan der evt prikkes små huller med en 
spids kniv i fåremaven - dette kan forhindre at maven springer.

Velbekomme
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OS I NORD - AB

Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 
8.30 - 9.30. Onsdage: Tlf. 15.30 - 16.30 pers. 
16.30 - 18.00

Albertslund Boligselskab/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup 
Telefon 88 18 08 80 Telefax 88 18 08 81
BO-VEST@BO-VEST.dk 
www.BO-VEST.dk
Åbningstider: 
mandag-fredag kl. 10.00-14.00 
torsdag tillige kl. 10.00-17.00

Aktivitetskoordinator (ABC)
Rikke Stougaard
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 34
rso@bo-vest.dk 

Børn og unge-konsulent (ABC)
Stine Jespersen
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 32
smo@bo-vest.dk

Afdelingsbestyrelsen i AB Nord
Henvendelse til bestyrelsen bedes ske inden kl. 
20.00. Bestyrelsen mødes ikke i skoleferierne.
Mail: abbest-afdnord@bo-vest.dk 
Træffes på Tlf. 4364 5570 iflg. opslag ved 
beboerhuset Damgården 9.

Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. Tlf. 43620520 
Næstformand/Kasserer
Pia Christensen, Kildegården 14, 2. tv. 

Bestyrelsen
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, 3. tv.
Søren Petersson, Kildegården 10, 3 tv
Anni Johansen, Kildegården 12, 3 th. 
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Anita Lykke Frandsen, Kildegården 6, 3 tv

Suppleant
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv
Gorm Carlsen, Kildegården 8 st.

Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør: 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.  

Flere skribenter er meget velkomne.

Telefon- og adresseliste

Os i Nord
for beboerne 
i Dam-, Kær- og Kildegården

81. Udgave



Datoer for direkte kontakt til din bestyrelse:

Se opslag ved beboerhuset Damgården 9. 

Husk du altid kan sende en mail til: abbest-afdnord@bo-vest.dk eller ligge et brev i 
postkassen ved beboerhuset.

Du kan også mod forudgående aftale komme til vores møder i den første ½ time, d.v.s. 
fra kl. 18.00 til  18.30. Derudover er der åbent fra kl. 17 - 18 (uden aftale).

Husk at du også kan indtale din besked på vores telefonsvarer på tlf. 4362 5570 og så 
ringer vi tilbage ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

Udlejning af AB’s beboerhus
AB’s beboerhus i Damgården 9 kan lejes af beboere i Kilde-, Kær- 
og Damgården til private fester og aktiviteter. 
Udlejning kan ske ved henvendelse til Ejendomskontoret i 
åbningstiden, Bækgården 14. 
Priser for leje af huset (inkl. gulvvask):
 
1 dag:   1000 kr.  
Weekend: 1500 kr. 
De nærmere regler for udlejning får du, når kontrakten 
underskrives.

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at låne huset eller 

enkelte lokaler til boligsociale aktiviteter, 
skal du kontakte aktivitetskoordinator 

Rikke Stougaard på tlf. 60 35 46 34 eller 
rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til 
aktiviteter eller projekter, der er åbne for 

alle i Nord. 
Ring og hør nærmere. 
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BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Afdelingsbestyrelsen i VA afd. 8
Nævnskontoret, Bækgården 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69

Formand
Anita Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.
kallesoe@comxnet.dk

Nævnsmedlemmer
Klaus Grand  
Fosgården 12, 3. th., tlf. 43 62 43 60.

Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv., tlf. 43 64 60 83. 
troels.jorgensen@gmail.com

Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52. 

Lyna Jensen 
Bækgården 3 st., tlf. 43 62 20 73. 

Agnete Laage Høpfner - 1. suppleant 
Bækgården 15, 1. tv.,  tlf. 88 96 91 30.
 
 

Bæk & Fos/Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor), 
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com

Telefon- og adresseliste
Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 8.30 
- 9.30. Onsdage: Tlf. 15.30 - 16.30
 pers. 16.30 - 18.00

Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup 
Telefon 88 18 08 80 Telefax 88 18 08 81
BO-VEST@BO-VEST.dk 
www.BO-VEST.dk
Åbningstider: 
mandag-fredag kl. 10.00-14.00 
torsdag tillige kl. 10.00-17.00

Aktivitetskoordinator:
Rikke Stougaard 
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 34
rso@bo-vest.dk

Børn og unge-konsulent (ABC)
Stine Jespersen
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 32
smo@bo-vest.dk
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En due kom flyvende…
I Albertslund-Posten var der for nylig et læserbrev, hvori skribenten redegjorde for CO2 kvoteordningen. 
Heraf fremgik det, at Bæk- og Fosgården stod til, at skulle have knap en million tilbage, med baggrund i 
at varmeregningen var faldet drastisk på grund af, at forbruget af varme var blevet så meget mindre med 
baggrund i afdelingens isolering af facaderne på vore boliger.
Ved en forespørgsel til Agendacentret viste det sig imidlertid, at det var rigtigt nok, at der var sparet så 
meget på varmen, at det udløste disse mange penge. Men ak, pengene går direkte til Bo-Vest, idet det ingen 
steder står skrevet, at de rare penge skal tilgå afdelingen. Ærgerligt. Og i øvrigt har Landsbyggefonden jo 
bevilget omkring 100 millioner kr. til renoveringen, så det var så det. 

Og dobbelt ærgerligt idet afdelingen i år bliver 40 år og bestyrelsen synes, at det bør markeres. 

Så, hvis du har en god ide til, hvordan noget sådant kan fejres, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

             trojor

BÆK & FOS - VA

Udlejning af VA’s 
beboerhus

VA’s beboerhus i Bækgården 
17 kan lejes af beboere i Bæk- 
og Fosgården til private fester/
arrangementer. 

Udlejning kan ske 
ved henvendelse til 
Ejendomskontoret i 
åbningstiden, Bækgården 14. 

Priser for leje af huset:
 
1 dag:   600 kr. 
Weekend: 1000 kr. 

De nærmere regler for 
udlejning får du, når 
kontrakten underskrives.

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at låne huset 

eller enkelte lokaler til boligsociale 
aktiviteter, skal du kontakte 

aktivitetskoordinator Rikke Stougaard 
på tlf. 60 35 46 34 eller rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til 
aktiviteter eller projekter, der er åbne 

for alle i Nord. 
Ring og hør nærmere.  



Kalender
Hver uge
Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-15 år) mandag-tors-
dag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdag-onsdag kl. 
18.30-22. 

Zumba
Hver torsdag  kl. 18-19 
i AB´s Beboerhus Damgården 9 

Tai Chi & Ci Gong og Manuvision 
Hver onsdag kl. 17-1845 - for alle!
Instruktør Søren Frey 
Tilmelding ikke nødvendig.

Pigeklub
Hver mandag og onsdag kl. 17-20  i Netværkshuset., Dam-
gårdsvej 10. 

Syning og madlavning 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16 i Pavillonen, 
Damgården 11. 

Stavgang 
Tirsdag kl. 18.30, mødes i Beboerhuset, Bækgården 17. 

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Klub for børn 
Lørdag kl. 12-14, Pavillonen.

Kultur & Samfund
Lørdag og søndag kl. 10-12, Pavillonen.
Hveranden fredag kl. 18-20, Pavillonen.

Arabisk sprogundervisning 
For børn, søndag kl. 12-15, Pavillonen.

Særlige arrangementer
Fastelavnsfest i Nord
Søndag den 6. marts kl. 14.00
Billetter kan købes hos ABC Bækgården 17 eller hos 
Lidy Dørge, Kildegården 2 st. ml. 16-18.
Pris børn 20,- voksne gratis adgang ifølge med børn. 

Bankospil
Mandag den 7. marts kl. 19.
Beboerhuset Bækgården 17
OBS nyt sted denne gang.

Fællesspisning
1 onsdag i hver måned kl. 18.00.
9. marts  
6. april
4. maj
1. juni
Tilmelding, der er bindende, senest 1 uge før arrangementet 
til Lidy Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43643376  eller til Evy 
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 43645814.

Beboerferie
I uge 27 afholdes igen i år ferie for Nords beboere - også 
denne gang går turen til det dejlige Langeland. 
Nyt kommer ud snart.

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktionen inden 16. april 


