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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.

Foråret rumler i min mave 

Nyklippet græs, blomsterduft, 

og blomsterblade mit hår 

Sange i bilradioen toner ud 

I solskinstråler 

vækker minder om en svunden tid 

uden forpligtelser i det voksne liv 

Minder om mor og barn kind mod kind 

Sand i håret og nullermænd mellem tæerne  
 
Stor hånd i lille hånd 

Bare minder om…….. 

Rejsen tilbage til min stol og virkeligheden 

virker lang, men også hurtig 

Ligesom livet 

Træk vejret dybt ind i foråret 

og bliv i nuet
     TUNA

Minder i nuet
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Sy-pigerne i Pavillonen
I de sidste ca. 15 år er der hver uge fra tirsdag 
til torsdag livlig aktivitet i Pavillonen  bag ved 
bebyggelsen i Bæk-Fosgården. Her samles op 
imod en snes kurdiske kvinder om  at sy  alt 
muligt tøj  fortrinsvis til kvinder men også til 
børn og en sjælden gang lægges der et par 
herrebukser op. 

Snakken går livligt mens maskinerne snurrer 
og tøjet som den dag jeres udsendte var 
til stede var dynebetræk, der skulle syes 
sammen. Indimellem bliver der også tid til 
at få en kop kaffe eller te med en småkage 
til. Og således går der nemt en � timers tid i 
godt selskab, hvor mange forhold diskuteres  
både om børn, hvoraf en kvinde har fået 7 
børn som alle er kommet godt i gang med 
både skole og arbejde; adskillige af den yngre 
generation bor også i Nord og er glade for det.

Kvinderne snakker ofte om det ikke var muligt at få 
nogle nye maskiner - de fleste af de nuværende er 
op imod 20 år. Stofferne der bruges bliver købt på 
fælles indkøbsture til det tidligere Peters Resthal i 
Roskilde, hvor der er et stort udvalg. Udover syning 
bliver der også strikket og en gang imellem er der 
også fælles madlavning. 

Jeres udsendte bemærker at enkelte tager en 
cigaret og spørger om der også ryges vandpibe. En 
høj latter fylder lokalet og der rystes 
benægtende på hovedet. Så alt ialt er 
der en god stemning mellem Melihat, 
Sarmar, Börek, Maskra, Sultan, Aisha, 
Perhan og adskillige andre der var til 
stede denne eftermiddag.

      
trojor
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Melihat (tv.) og veninden 
Sultan (th.) syr mens de 
andre kvinder snakker og 
drikker te.
Foto: RSO
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men der var ikke noget at tage fejl af. Venstresiden i 
Folketinget er absolut i mod at afskaffe efterlønnen. 
Man er selvfølgelig indstillet på at vurdere de 
forskellige krav om indskrænkning – vi har jo 
desværre en ’finanskrise’, som vi er nødt til at 
forholde os til, men der skal være rimelighed i det, 
og der skal absolut være en fornøden frist for de 
eventuelle ændringer, man kan anstændigvis ikke 
ændre det nuværende med et fingerknips – den går 
ikke!

Så var det tid til spørgsmål fra deltagerne 
– og der blev ikke sparet på dem, så Mogens 
Lykketoft måtte af og til et godt stykke 
tilbage i ”hukommelsen” for at tilfredsstille 
nogle af spørgerne, men tilsyneladende 
var alle tilfredse med svarene. Vores 
aktivitetskoordinator Rikke Stougaard var 
en meget omhyggelig ordstyrer og det hele 
forløb stille og roligt.

Man nåede også en fællessang til 
før afslutningen – en interessant, 

og måske lærerig – aften var forbi.                                                                                              
                                                                          
     - d –

Mogens Lykketoft gæstede Nord

Torsdag den 7. april var der indbudt til et 
aftenarrangement i Beboerhuset, Bækgården med 
fhv. finans- og udenrigsminister og nuværende 
folketingsmedlem,  Mogens Lykketoft.. Mødet var 
arrangeret gennem styregruppen i Nord af beboer 
fra Kærgården Paw Østergaard og det var så 
meningen, at vi skulle høre lidt om planerne om 
evt. at afskaffe efterlønnen og en, måske,  senere 
pensionsalder.

Nordstjernens udsendte medarbejder ankom i god 
tid – man ville være sikker på, at få sig en plads, for 
der ville sikkert komme mange deltagere. Det gjorde 
der faktisk også, omkring 50-60 personer var mødt 
op, da mødet startede.

Der var gratis kaffe, te og småkager plus diverse 
snacks på bordene og man kunne købe øl og vand, 
hvis man havde lyst.

Paw Østergaard Jensen startede mødet med at 
byde velkommen, ikke blot til Mogens Lykketoft 
og de fremmødte, også til spillemand Holger. Der 
var placeret nogle trykte sange på bordene, og vi 
startede da også med en af dem.

Mogens Lykketoft startede med et længere indlæg 
om de planer med efterlønnen, som de borgerlige 
politikere gerne vil afskaffe. Indlægget gik over 
et bredere spektrum, som også omhandlede 
sygedagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, 
sygeforsikringer og også arbejdsløshed. Det var 
en grundig gennemgang af hele problemstillingen, 
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Arrangementet startede med en sang hjulpet 
på vej af Holger på guitar.
Foto: RSO
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Riddere, sommerfugle og andet 
godtfolk..
Ligesom tidligere år blev der arrangeret 
fastelavnsslagning i Nord og i år foregik det i 
beboerhuset ogpå den tilstødende terrasse i AB. 

Flere familier var kommet og det lykkedes ved fælles 
hjælp at få alle tre tønder slået ned og få samlet alle 
flødekarameller og appelsiner op. 

Bagefter var der boller og sodavand/kakao til alle 
deltagere. Til næste år håber arrangørerne at flere vil 
være med, så måske tønderne kunne blive slået ned i 
løbet af lidt kortere tid.  
      trojor

Riddere, sommerfugle og prinsesser gav 
tønderne nogle ordentlige slag for at opnå den 
særlige ære som kattekonge og dronning.

Fotos Anita Kallesø
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Der kommer en dag, hvor jeg tager min cykel til 
en boligafdeling for at se, hvordan der er blevet 
tilplantet med nye buske. Det ser fint ud, og jeg 
møder en beboer, som fortæller, at de her nye 
buske er rigtig gode, fordi de ikke kræver så meget 
vedligeholdelse – de er faktisk en besparelse på 
budgettet, når man ser det over flere år.

Jeg trækker lidt rundt i bebyggelsen og møder en 
beboer der sidder på bænken og læser i det seneste 
nummer af ViiBO-VEST. Jeg sætter mig et øjeblik 
på bænken og siger ”hej”.

Den venlige beboer fortæller, at han lige har læst en 
artikel om, hvordan man kan bruge råderetten. ”Jeg 
vidste ikke at man måtte ændre så meget ved sin 
bolig” sagde beboeren. ”Det er jo egentlig meget let, 
og så får man det automatisk indregnet i huslejen 
fremover”, fortsætter beboeren, som synes det lyder 
smart, men som lige nu er meget glad for sin bolig, 
som den er. Beboeren vil vise artiklen til sin datter, 
som har overvejet at flytte, fordi deres badeværelse 
er lidt gammeldags – måske kan de bare få lavet et 
nyt via råderetten i stedet”. 

Jeg kan læse på omslaget af beboerbladet, at statens 
renoveringspulje nu også kan anvendes til almene 
boliger. Jeg må næsten knibe mig selv i armen for 
at være sikker på at jeg er vågen. Her i 2015 er 
der alligevel synlige resultater af det arbejde, vi 
har gjort i BL – så nytter det alligevel, når der nu 
laves ordninger, der er bedre end i både 2009 og 
2011, hvor renoveringspuljerne kun gjaldt for den 
individuelle råderet og ikke den kollektive råderet og 
forbedringer, som afdelingen stod for. 

Nu kommer fru Jensen forbi – hende kender jeg fra 
tidligere, hvor hun var aktiv i beboerdemokratiet. 
Nu er hun blevet lidt gammel, men klarer fortsat 
sig selv, fordi hun fik mulighed for at få en 
stuelejlighed for et år siden. Hun vil lige fortælle 
mig, hvor flinke naboerne er. Hendes kloak havde 
været stoppet i flere dage, og hun ville ikke ringe 
til ejendomskontoret, for de har jo nok at gøre. 

Hendes nabo var kommet forbi til en kop kaffe og 
havde set at kloakken var stoppet. Naboen havde 
skilt vandlåsen ad og fået den renset, og nu kunne 
hun igen komme i bad. Fru Jensen vidste godt, at 
hun var velkommen til at ringe til ejendomskontoret 
en anden gang, hvis kloakken var stoppet – men 
de to naboer blev enige om, at det nu også var 
hyggeligt, når de kunne hjælpe hinanden. Det er 
bedre, at ejendomsfunktionærerne har tid til andre 
af de ting, beboerne havde prioriteret på det sidste 
afdelingsmøde. 

Det er næsten ikke til at huske, om det her 
engang var en af VAs, Tranemosegårds eller ABs 
afdelinger – Nu kalder vi det jo bare BO-VESTs 
boligafdelinger. Det hele er også meget mere enkelt 
nu, hvor alle medarbejderne hjælper hinanden på 
tværs af afdelingerne end dengang, der kun var få 
driftsfællesskaber. 

Jeg ser mit barnebarn på den legeplads, som en 
gruppe beboere har været med til at planlægge. 
Nu er legepladsen blevet færdig, og man kan se, 
at børnene kan lide at lege der. Forældrene sidder 
og hygger sig sammen – og man kan høre, at de 
aftaler at passe hinandens børn, når de har brug for 
at have en børne-fri aften. Legepladsudvalget blev 
nedsat på afdelingsmødet sidste efterår samtidig 
med, at der blev reserveret et beløb i budgettet til 
nye legeredskaber. Legepladsudvalget består af 
unge forældre, som gerne vil gøre en indsats som 
frivillig, men som ikke lige nu har overskud til at 
sidde i afdelingsbestyrelsen men jeg tror de kan få 
lyst senere til at deltage i afdelingsbestyrelsen eller 
de faste udvalg. 

Driftslederen var med til det første møde, 
hvor der blev aftalt, at udvalget kunne fortælle 
ejendomskontoret, hvad der skulle indkøbes, når 
de var klar til det. Driftslederen sørgede for, at 
legepladsarealet blev lavet klar med faldunderlag. 
Udvalget havde fået et katalog fra det firma, 
som BO-VEST har indkøbsaftale med vedr. 
legeredskaber. Det er fantastisk at der kunne opnås 
så store rabatter via indkøbsaftaler – det betød, at 
der kunne blive en rigtig fin legeplads for det afsatte 
beløb. Driftslederen fortalte legepladsudvalget, at 

Vinies tanker kan også læses på hjemmesiden.

ALBERTSLUND NORD

Vinie Hansen, VA´s formand: Min 
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der i budgettet var afsat et årligt beløb til eftersyn 
af legepladsen, så den kan være sikker at lege på i 
årene fremover. Legepladseftersynet udføres af BO-
VESTs centrale drift, som leverer denne ydelse langt 
billigere end et af de firmaer, som ellers kan udfører 
eftersyn. BO-VEST har efterhånden mange gode 
indkøbsaftaler. 

Et ungt par på legepladsen fortæller mig, at de har 
været på ejendomskontoret for at få at vide, hvordan 
vaskeriet er organiseret. De havde haft vaskemaskine 
i boligen, men den var gået i stykker, og de har ikke 
lyst til at købe en ny lige nu. På ejendomskontoret 
forklarede den flinke ejendomsfunktionær, at 
vasketider kan bookes på nettet, og at forbruget 
automatisk opkræves sammen med huslejen. Det 
lyder som en god ordning. 

Jeg sidder lidt på bænken sammen med gruppen 
af unge forældre. Jeg kigger ud over området og 
kan se, at græsset er pænt slået. Nogle steder er 
der længere græs, og en beboer fortæller stolt, at 
de på afdelingsmødet havde vedtaget, at nogle af 
områderne ikke skal slås så tit, da det både sparer 
arbejdstid og giver et hyggeligt indtryk, at noget 
græs fik lov til at vokse lidt længere. I nogle områder 
i græsset, var der også sået blomster i græsset. Det 
så faktisk meget hyggeligt ud. Og så er der ikke 
længere affald, som ligger og flyder – det var der 
nogle gange i gamle dage. Men for et par år siden 
blev der gennemført en god kampagne for at få alle 
til at hjælpe med at holde området ryddeligt. Der var 
blevet sat nye skraldespande op – og nu fungerer det 
rigtig godt. 

Frederik fra afdelingsbestyrelsen kommer gående 
og siger ”hej formand”. Han fortæller, at han lige 
har fået en meget fint gennemarbejdet budgetkontrol 
fra sin driftsleder. Der er en enkelt konto, som 
er spændt lidt hårdt for, men driftslederen har 
forklaret baggrunden og foreslået, hvor der nok 
kan spares lidt, så der samlet set ikke bliver en 
budgetoverskridelser. Frederik siger, at det er en 
fornøjelse at være til møder i afdelingsbestyrelsen, 
hvor de får et godt med- og modspil fra driftslederen. 
Der kommer mange flere skriftlige oplæg og det er 

helt fast rutine, at afdelingsbestyrelsen får nyt fra 
driften og en aktionsplan til alle møder. På den måde 
kan de bedre forberede sig og så bruge tiden på de 
ting, der mangler at blive talt om. Frederik fortæller 
også, at han sammen med afdelingsbestyrelsen og 
driftslederen har været på besøg i en anden afdeling 
for at se, om der var lys nok fra lamperne med 
sparepærer i – det vil nemlig spare afdelingen for en 
del penge. Det skal de tale om på næste møde. 

Hov, nu hører jeg lige i min øresnegl, hvor 
jeg har radioen til at køre i baggrunden, at en 
ejendomsfunktionær af en beboer er blevet indstillet 
til den årlige service-pris. En beboer udtaler i radioen 
at han nu har boet i fire meget forskellige BO-VEST 
afdelinger, men noget der er ens og kendetegner 
personalet uanset om det er på ejendomskontoret 
eller i administrationen er at beboerne altid får en 
venlig og imødekommende service. Beboeren siger 
også at han ofte er på besøg hos venner i andre egne 
– de er helt misundelige når de hører om den gode 
betjening man får her. Der er ikke noget at sige til 
at der er lange ventelister til de gode boliger i BO-
VEST. Vi har jo nu 15.000 boliger med i BO-VEST.

Medarbejderne blev jo også stolte over at BO-
VEST sidste år blev kåret som Danmarks bedste 
ejendomsfunktionær-arbejdsplads. Den daglige 
glæde ved at give en god betjening til beboerne lyser 
langt væk. 

Det er helt fantastisk hvordan priserne tilflyde BO-
VEST. I morgen skal jeg sammen med driftslederen 
og energi og miljø-chefen i administrationen 
modtage Danske Varmeværkers energi-oscar. Den 
gives for den mest effektive energiudnyttelse af 
det nye varmesystem i en af de karakteristiske 
murstensbyggerier. . .

ALBERTSLUND NORD
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Turen går til Egypten
Egypten eller Misr gudernes land placeret i et hjørne 
af Afrika, hvor kontrasterne findes i alle aspekter er 
dette nummers valgte rejsemål.

Første gang jeg besøgte Egypten, var det en så ud-
slettelig oplevelse at jeg er kommet tilbage hele 7 år 
i træk og har tænkt mig at blive ved med at vende 
tilbage. Har man en gang drukket af Nilens vand......

Vi havde købt et cruise ned ad Nilen med efterføl-
gende drive/dase ferie i Sharm el Sheik.
Fra luften håbede vi, at kunne se pyramiderne, men 
vi sad i den forkerte side af flyet og håbede så bare 
at sidde rigtigt, når vi skulle hjem.
Den første kontrast vi blev ramt af, var varmen. De 
sagde hjemmefra, at der var 40 grader, men de føltes 
som meget mere, når man stod ud af et fly med 
aircondition. 
Dengang landede vi i Luxors lufthavn, som ikke 
var bygget færdig endnu, det var ikke andet end et 
meget stor beduintelt med soldater, vagter, boder, 
cafeer og en mætig leben af mange mennesker.
Bare det at komme gennem tolden var en oplevelse. 
Der skulle udfyldes visum - der derefter skulle be-
tales, så skulle man tjekkes, så skulle bagagen tjekkes 
og så skulle man lige tjekkes en gang til. Ved alle tjek 
sad der en politibetjent i deres karakteristiske hvide 
turistuniform, han skulle lige tjekke det lille frimær-
kevisum en anden tidligere havde tjekket, da han 
satte det i passet. Og alle steder stod man i kø. Jo 
man bliver tjekket når man ankommer. Første gang vi 
så hele dette menageri, var det noget meget ophøjet 
og impornerende, efter-følgende tror vi nu, at det er 
en måde at undgå arbejdsløsheden på. 
Her stiftede vi også 1. gang bekendtskab med begre-
bet: at komme på toilettet. Nydelig dame eller mand 
møder dig foran døren med en rulle toiletpapir i 
hånden. Det koster 1 egyptisk pund = 1 kr. af få lidt 
af denne rulle for på toilettet er der intet papir, og 
det gælder ved alle de steder vi har været. 
Så med bus afsted det gik til det skib vi skulle med. 
Pi Ramses hed det og var på sin sidste rejse før det 
skulle hugges op. Der er regler for hvor længe de må 
sejle på Nilen før de skal total renoveres. Vi synes 
nu, det var et fantastisk flot skib. Det lå helt ind til 
kajen og på kajen blev vi indfanget i et bryllupsoptog. 

Brud og gom var på vej gennem byen under glade 
stemmer og manger trommer. Men vi havde ikke tid 
til at beundre dette for kaptainen ville gerne afsted, 
han lå jo inderst og havde derfor forkørselsret - vi 
fandt ud af på en senere tur at man simpelthen bare 
ligger til yderst og efter hånden som skibene afsejler 
kommer man afsted fra kajen. På en senere tur var 
flyet forsinket og derved var vores skib havnet som 
nr. 5 i rækken af 7, der lå ved siden af hinanden ved 
den samme mole. Så der gik man bare igennem alle 
de forreste skibe, de ligger nemlig altid dør om dør. 
Smart.
Hele skibet var udstyret og smykket med alt hvad 
der var egyptisk. Søjler med lotus og papyrus som 
i templerne, masser af ”guld” og heroglyffer som i 
gravene og blomster alle vegne. Vi fik ved ankomsten 
en varm, velduftene klud til hændere og derefter en 
kop af deres røde saft. Sødt og meget lækkert. Fik 
en kahyt lige bag kaptajnens plads og med trappen 
lige op til dækket. Vinduesudsigt havde man jo også, 
men mens man lå til kaj var det så med udsigt til det 
næste skibs tilsvarende kahyt.  På sengene lå vore 
håndklæder foldet så det lign-ede 2 svaner der kys-
sede i et væld af rosenblade. 
Det er noget de kan 
dernede
folde håndklæder. 
Vi har set aber, elefanter, 
mumier, blomster, kroko-
diller og små skibe, tit 
lavet ved hjælp af vores 
egne ting, som solbriller 
eller klenex. 
Vi sejlede hurtigt, for de er effektive, når de vil være 
det, de egyptere. Noget af det der facinere os er 
deres egyptiske øjeblikke, som vi fandt ud af kunne 
være op til flere timer. Inshallah. Jeg havde hjemmefra 
sagt, at man ikke havde været i Egyp-ten, hvis man 
ikke 
havde været inde i en pyramide.
Og sikken oplevelse. Alene det at stå for-an disse 
enorme bygningsværker.
Intet underligt i at det har facineret
alle der så det, som det må have set ud da de blev 
bygget. Som i kan se på billederne så renovere de 
også i egypten, ligesom os - eller måske ikke helt 
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det samme, for 
de bruger stadig 
samme stillads og 
redskaber som for 
5000 år siden. Vi 
så 4 mand komme 
trækkende med 
en sten til et 
tempel i Giza. Der 
følte vi os fanget i 
tiden. Ingen hjæl-
pemidler kun muskelkrafter. Og så i den varme. Vi 
ankom tidligt til de fleste af vore udflugtsmål for at 
der skulle være så svalt som muligt og alligevel var 
der tit 50 gr. før vi kom retur til båd eller hotel.
Nå, men at komme ind i Keops pyramide og se den 
fantastiske trappe op til det aller helligste. Det var 
hårdt, varmt og mega anerledes. Troede på et tids-
punkt ikke der var luft nok til os alle. Vi blev sendt 
ind 20 ad gangen, efter at have afleveret kamera o. 
l. til vagten ved indgangen. Som bevis for sit udstyr 
fik man så et tykt papstykke, hvor der stod et tal. 
Så blev det ellers lagt i et hul de lige havde lavet til 
formålet - ind i en sten i pyramiden! Hvor ellers?
Stigningen er så stejl på vej op at man har ondt i 
ryggen af at gå sammenbøjet de 100 meter til man 
når kammeret, hvor granit sarkrofagen står. Det lille 
hul man lige skal kravle igennem for at komme ind til 
den, er i min bedste overbevisning for lille til sarkro-
fagen. Hvordan pokker har de båret sig ad?
Gert var overbevidst om at det hele ville vælge 
netop denne dag til at styrte sammen, så der var 
lidt forskellig opfattelse af denne oplevelse, men vi 
ville aldrig have været foruden. Vi har gennem ti-
den, været i 4 forskellige pyramider, hvor man både 
går opad, men også hvor man går langt ned under 
jorden. I den ene pyramide skulle vi nærmest kravle 
og  midtvejs nede gik lyset. Total mørke, total stille 
og meget varmt. Så fortsatte vi da bare med et par 
lightere. ”Maálish” oversat: Gud har villet det sådan.
Se denne livsfilosofi vil jeg skrive mere om i næste 
nummer.    

  Subito

Opskrift: Baba Ganoush
Dette spiser vi tit og gerne til fladbrød og kød 
af alle slags. Passer også fint bare til et glas 
rødvin.
Velbekomme.(beel-hana)

Til � personer.

Ingredienser:  2 Auberginer
  1/� dl. Citronsaft
  1/� dl. Tahini
  1/� kop Græsk Yoghurt
  1 knust fed hvidløg
  Salt, peber og spidskommen
  Lidt ekstra jomfruolienolie

Pynt: Persille. Evt. Pistacienødder og 
granatæblekerner

Tilberedning: 
Ovn 200 gr. varmluftovn 225 g.

Prik huller i auberginerne med en gaffel og 
bag dem i ovnen ca. 30 min.

Udhul auberginerne og bland indmaden, 
uden skindet med salt, peber og hvidløg. Mos 
det til puré og tilsæt Tahini, citronsaft og 
spidskommen.

Køl af og anret på en tallerken med fladbrød 
til. Høld lidt jomfruolivenolie over og pynt 
med persillen og evt. nødder og kerner.

ALBERTSLUND NORD
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Læserbrevkassen.
Vi er begyndt at få indlæg til bladet så nu er Winnie blevet vores brevkasseredaktør.

Hvor Ærgerligt:
Hvorfor er der ikke nogen der tager hånd, om de beboer som stadig tørrer og lufter deres store tæpper 
og vasketøj ud over altankanten og stuevinduet hele dagen.
Det er ved gud ikke smukt, at se på.
Og særlig nu, hvor man kan sidde og nyde sin altan, flagrer der disse ting over ens altanvindue, så man 
må lukke det, da det tit lugter af sæbe eller drypper ned med vand eller støv fra tæpperne.
Man må da kunne finde en løsning, som kan overholdes??.
Og så man kan være på sin altan eller have og nyde det som sagt.

Dette indlæg er fra en anonym skriver, men navnet er redaktionen bekendt.

Et rygte eller hvad ??? 

En anonym brevskriver vi ikke kender spørger også til husorden: Om det er tilladt at vakse tøj i egen 
lejlighed om natten, for der er strømmen til halv pris?

Svar:
Efter en gennemgang af begge afdelingers husorden kan jeg hermed svare at: 
Det er ikke tilladt  at lufte eller tøre tæpper og lign, ud over altanerne ej heller ryste duge og den slags. 
Det er heller ikke tilladt at tørre tøj på altanerne, hvis dette ikke er under altankantshøjde.

Ligeledes er det ikke tilladt at bruge vaske- og tørremaskiner mellem kl. 22 og kl. 7

Hvis du bliver generet af disse eller andre i husordnen beskrevne ting, kan jeg kun anbefale at man tager 
kontakt til ejedomskontoret i åbningstiden.
Måske er det en god ide lige at have fået en snak med den nabo der har brudt husorden før man går på 
kontoret.
samtidig kan jeg informere om at driften i øjeblikket er på rundtur i bebyggelsen for atfå lidt styr på hvem 
der evt. bryder husorden.

Du kan altid få en kopi af husorden på ejendomskontoret, hvis du ikke har en derhjemme.

 Winnie Duncan

Vi vil på denne side gerne være behjælpelige med svar på alt muligt, men vi 
stiller dog som krav at vi skal kende afsenderen af de breve vi modtager. 

ALBERTSLUND NORD



Nyt fra Ejendomskontoret 
Belægningsarbejderne er næsten færdige. Der mangler nordgavlen i VA og de trapper, der skal laves fra 
parkeringspladserne og ned til Grønningen.

Driften havde håbet, at være kommet længere med træfældningen, men dette er blevet forsinket af det 
øvrige arbejde i områderne med bla. græsslåning og pleje af bede på skråningerne og beplantningen 
mellem boligblokkene. Der fortsættes med fældningen efter den plan, der er lavet mellem arbejds-
gruppen og Agenda centret.

Områdeudvalget har holdt møde og planlagt de næste opgaver. Det er besluttet at hjemkøbe mål til 
fodboldbaner, så vi får � baner til begge afdelinger. Samtidig bliver der indkøbt borde og bænke, så 
der vil blive opstillet et sæt i hver gård. Der opstartes med nogle legepladser til de mindste, så der vil 
være 2 for de helt små og 2 for de lidt større børn. 2 i hver afdeling. Områdeudvalget arbejder videre 
med projektet efter bevilling af nogle penge til området i samarbejde med Albertslund kommune og 
landskabsarkitekterne ud fra de ønsker beboerne er fremkommet med på blokmøderne.

I forbindelse med B-ordningen vil driften gerne råde beboere til at rette henvendelse til 
ejedomskontoret før de går ud og bestiller arbejde udført fra vedligeholdelseskontoen. Der 
er flere der har bestilt opgaver , der har været dyrere end det beløb der har været på deres 
konto. Så er du i tvivl om hvormeget du har eller mangler et godt råd vedrørende din brug af B-
ordningen så slå en tur omkring ejendomskontoret. De har tallene for ordningen på alle lejemål 
og kan hjælpe så man ikke overskrider det beløb man har til råde.

Åbningstider:
Alle hverdage: 
Tlf. henv. kl. 7.30- �.30 
Pers. henv. �.30 - 9.30. 
Onsdage: 
Tlf. henv. 15.30 - 1�.30
Pers. henv. 1�.30 - 
1�.00

Til beboerne i AB
Der er vedtaget en procedure for maling af 
altanerne i Dam- Kilde- Kærgården på et 
bestyrelsesmøde.

Driften oplever flere beboere, der tror 
de kan bestille en maler til altanen over 
vedligeholdelseskontoen. Det kan man ikke, da 
altanen er udvendig vedligeholdelse.

Så vil du have malet din altan, skal du henvende 
dig på ejedomskontoret, som har farveprøver af 
de 6 tilladte farver liggende. Her vil du så få en 
rekvisition på det maling du skal bruge. Når du 
henter det hos farvehandleren vil de her give dig 
en maleranvisning som du skal male efter for 
at få det bedste resultat. Er du i tvivl så kontakt 
ejendomskontoret i åbningstiden.

Velkommen til Linda som er 
ny i driften. Hun skal være her 
frem til september i en arbejds-
praktik. Vi er glade for at have 
hende hos os.

11
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Børn & Unge 

Blokbeats part 2 

Hip hop workshop for 

børn og unge i september. 

Introarrangement d. 1. �. kl 

17.00 i cafeen i Blokland 

Ring/skriv til Stine og hør mere 

60�546�2

ALBERTSLUND NORD

Fritidspatruljen er 
gået i gang
Vi er en gruppe på 5 unge der laver forskellige 
aktiviteter i Nord. Vi starter med en række 
eftermiddage hvor vi arrangerer lege for børn. 
Vi mødes på kælkebakken ved legepladsen (bag 
Fosgården) tirsdage fra kl. 15:30 -17:30. 
P.s. vi laver også andre ting - hold øje med din 
postkasse for næste program.

Bemærk: Vi holder ferie d. 9. og 16. august, og aflyser 
ved dårligt vejr.
Vil du vide mere så ring eller skriv til Stine på
60 �5 46 �2. 

Vi ses!

Farlige pirater på 
jagt efter skat
ABCs afholdt i uge �0 en række 
sommeraktiviteter for børn og deres forældre. 
Blandt aktiviteterne var kursus i selvforsvar, 
udflugter til Bakken og Piratdag. 
Piratdagen blev afholdt i Nord på plænen bag 
Fosgården og bød på ansigtsmaling, skattejagt 
og fremstilling af piratsmykker.  Der var mødt 
børn, forældre og bedsteforældre op fra både 
Nord, Blokland og Syd. Efter en hæsblæsende 
skattejagt hvor de deltagende pirater blandt 
andet skulle finde sølvkranier, løse gåder og 
få en nøgle ud af et edderkoppespind, var der 
saftevand og snobrødsbagning og naturligvis 
tilhørende lejrbålssange. 
Det var Sara som er beboer i Nord der var 
idékvinde bag Piratdagen. Hun ville gerne være 
med til at give børn fra området og andre steder 
i Albertslund, en god sommerferieoplevelse, og 
har derfor lagt mange frivillige arbejdstimer i 
arrangementet. 
Det var en rigtig hyggelig dag! Stor tak til alle 
deltagere, og en særlig tak til de hjælpsomme voksne 
deltagere som fik liv i bålene.
 
-Stine/ ABC

Se flere billeder på 
Facebook/abc

Der bliver bagt snobrød i lange baner
Foto: Stine Jespersen



Nordstjernen taget på besøg i 
Pavillonen, hvor en gruppe af om-
rådets drenge har startet en klub 
for unge i Nord. 
Drengene har i flere år ønsket sig 
et sted at mødes, så da driften 
og bestyrelserne i Nord i fælles-
skab dannede en arbejdsgruppe 
omkring udearealerne, og gen-
nem blokmøder inviterede andre 
beboere til at deltage, meldte 
fem af drengene sig i forbindelse 
med et særligt ungemøde. Ar-
bejdsgruppen har arbejdet med 
fællesarealerne efter renoverin-
gens afslutning og dermed også 
med, hvilke muligheder der var 
for at finde et mødested for de 
unge i området. Resultatet blev 
at aktiviteten startede op i Pavil-
lonen i løbet af foråret. 

Gruppen af drenge har selv stået 
for at male pavillonen indvendigt 
og søgt midler i Nords styregrup-
pe og ABCs pulje ABC-kroner til 
at indrette lokalerne for. Resulta-
tet er blevet flot. I bedste klub-
stil har drengene bygget en disk, 
hvorfra man kan købe sodavand 
og chips. 
Pavillonens mindre lokale er ind-

rettet til undervisning, her findes 
en tavle og adgang til computere, 
så man kan lave lektier eller bare 
spille spil og surfe på internettet. 

Amer på 21 
fortæller at 
klubben er 
meget vigtig 
for de større 
drenge i 
området. 
”Vi har ikke 
noget sted at 
gå hen, for at 
være sam-
men med 
vennerne”. 
Her kan vi 
være sammen og mødes med 
alle dem vi kender her fra Går-
derne og det er godt. Klubben er 
også vigtig, fordi vi nu ikke be-
høver at hænge ud i parterrerne, 
hvor det kan generer folk som 
bor der. Ahmad tilføjer højlydt fra 
den anden ende af lokalet ”Det 
er netværk for de unge!”

Begravet i en af de sorte læder-
sofaer tilføjer Sipan ”Det er et 
tilbud til alle unge over 16. Man 

kan komme her og få hjælp til lek-
tier eller til at skrive en ansøgning. 
Der er selvfølgelig også tid og 
plads til at slappe af, se fjernsyn, 

spille spil og bordfodbold”.

Amer tilføjer ”Det er på længere 
sigt planen, at vi vil arrangere 
fodboldaftner på storskærm og 
ture ud af boligområdet. Vi har 
allerede arrangeret en fodboldaf-
ten, hvor vi var en masse drenge 
som mødtes for at se et opgør i 
Champions League”. 
            RSO

FAKTABOKS:
Klubben er for unge i Nord og 
har åbent 
hverdage 16.00-24.00 og i 
weekenden 17.00- 24.00 
Aldersgrænsen er fra 16 og 25 
år.
For de unge mellem 10 og 15 
år fungerer Ungehuset Nord 
på Stensmosevej 14 stadigvæk 
som værested.

 Ny klub i Pavillonen
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Kender du Rita rivejern?

Rita kom til os som vikar efter at have været i 
Gadekæret et stykke tid.Hun har også været den 
udfarende i Galgebakken som afløser og nu er hun 
her i Nord.
Rita er blevet ledende gartner gennem kurser og 
andre tillærte opgaver i det grønne. Hun var en 
tid hos post- og vejvæsnet, hvor opgaverne var 
græsslåning og snerydning. Hun har kørekort til både 
alm. og lastbil, bus, traktor og motorsav. Det skal 
altså ikke undre jer, hvis i ser hende med sit store 
smil i gang med at nedlægge træer og andet grønt i 
områderne. Rita sågar arbejdet som ”sommerfugl” 
på en kirkegård. Hun er autodidakt i det grønne. 
Rita er heller ikke bleg for at sætte gang i drengene i 
driften. ”Tonen er barsk en gang imellem, men sådan 
kan jeg li´det”. Siger Rita med et grin.
Rita er glad for sin faste stilling og som hun siger: 
”Ingen opgave er for stor og ingen er for lille, jeg 
klør bare på”.

Til hverdag er Rita singel og har en datter på 18, 
Sarah. Hun er født i Vallensbæk, hvor forældrene 
har hundesaloon - Rita har nemlig også været 
hundeklipper. 
Rita har 2 større søskende der er henholsvis jurist 
og professor, så det er ikke fordi man i den familie 
går hinanden i bedene(dem klare Rita).

Da Rita er meget alsidig har hun hjulpet forældrene 
med at renovere et drivhus. Roder også lidt med 
en ridestald i Gl.Vallensbæk, for Rita er - som flere 
andre i driften - ridegal. Hun har 5 heste, Shetlænder 
og Dansk Varmblod.

Rita holder af at rejse når der ellers er tid til det. 
Hun har været en tur over Balkanbjergene på 
hesteryg, ved Sortehavet og i Grækenland. Hun 
elsker græsk folkedans.

Da jeg spørger Rita om vi - inden hun i oktober 
fylder rundt - skal hjælpe med at finde manden 
i hendes liv falder svaret promte: Har masser 
af venner, mænd er til ”arbejdsbrug” for 
drømmeprinsen er svær at finde. Han må ikke 
være doven. Han skal være ordentlig drejet både i 
udseende og i funktion. Han skal være rolig, ædruelig 
og ærlig og ikke mindst skal han kunne få 

Rita ned fra det røde felt.

Hvis jeg skal beskrive Rita kort efter vores lille 
samtale vil det blive sådan: 
Masser af personlighed, sort humor, meget direkte, 
sjov og kommer hele tiden med guldkorn.
Ex. siger hun at hun har haft job som Kikseprikker 
på Mariekiks. På grund af den spidse næse vel 
sagtens!

Subito

9 Skarpe om Rita:

Drømmen for livet: Penge til frihed og et godt 
helbred

Livret: Cullottesteg, meget rød

Farve: Rød

Bedste opfindelse: PC og telefon

Læser: Autentiske beretninger

Bedste film: Brave heart og Elisabeth l

Cocktail: Sanfransisco

Barnedrømmen: At blive politi eller brandmand

Bedste ønske: At kunne rejse og ikke lave noget

ALBERTSLUND NORD
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Frivillig fredag....
Det europæiske frivillighedsår er i fuld sving! Staten og kommunerne samt et hav af frivillige organisationer 
er i gang med en masse planer for uge 39 og landets første Frivillig Fredag, den 30. september 2011. 
Denne dag afholder Frivilligcenter Albertslund en kæmpe ”fest for frivillige” fra kl. 14-21 i Kongsholmens 
Festsal i samarbejde med frivillige fra flere foreninger og institutioner og med støtte fra flere virksomheder. 
Arrangementet er åbent for alle borgere i Albertslund og er en hyldest til frivilligheden. Der vil foregå mange 
forskellige spændende aktiviteter både på scenen, i salen og udenfor. Derfor har vi brug for dine kræfter på 
selve dagen og ved forberedelserne op til, for at kunne skabe en dag, som vil blive husket i Albertslund. Ring 
til os på tlf.: 27 78 97 93 og meld dig til!

Og… På dagen vil vi uddele 3 priser til ”hverdagens helte”. – Frivillige, der i stilhed og med stort hjerte 
giver deres tid og kræfter til andre uden at forvente noget til gengæld. Vi vil derfor bede Albertslunds 
borgere om at indstille personer til denne pris. I september kommer der kasser
til stemmesedler rundt om i butikker og på Frivilligcentret, Bygangen 25, 1.sal. 
Stem på din frivillig-favorit. Vi trækker tre navne ud af den store bunke af 
stemmesedler den 29. september. 
Vær med til at hylde de frivillige i Albertslund.

40 års jubilæum og markedsfest
Vi har i styregruppen besluttet at slå disse store festdage sammen. Her er det foreløbige oplæg til, 
hvad vi tænker der kan ske den 17. sep. 2011. Vi har tænkt os at temaet skal være Aladdins hule ( 
1001 Nat)

Dette vil kræve mange hænder og måske flere idder, så har du tid og lyst til at hjælpe til på denne dag, 
så kom ned eller ring til Rikke. Se nummer og adresse bag i bladet under bestyrelserne.

Noget af det vi har planlagt er: 

•	 Loppeboder,	Konkurrencer (f.eks.fodboldturnering, tovtrækning, sækkevæddeløb mv. 
•	 Slush ice maskine, Popcornmaskine, Softicemaskine, Pandekagemaskine 
•	 Hoppeborg (Aladdins hule), 	Kamelridning, Ballonklovn, Vandpipecafe, Naan Kebab, 

Hennamaling 
•	 Ansigtsmaling/ flette perler i hår, Cafe (flæskestegssandvich/øl/vin mv.) 
•	 Bankospil i cafe, Kurdiske pandekager, Klovne -Musik (DJ)
•	 Driftens bod med lotteri, Massage 

Underholdning på scenen

Opvisning fra forskellige aktiviteter: Tai Chi - Zumba -Baros -Kurdisk folkedans

Nærmere vil komme ud senere, så tjek din postkasse og udhængsskabene.
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Smider du også penge 
i toilettet?

Det er nok de færreste af os, der ønsker at bruge 
unødige penge på vand, men det er der rent faktisk 
mange af os, der gør, uden at tænke over det. 
Et er en vandhane, der drypper, det er meget synligt 
og kan koste flere hundrede kroner. Men det er noget 
helt andet, hvis toilettet løber!

Er det bare en lille smule, slipper du måske med en 
ekstraregning på 3-4.000 kr. Er det derimod meget, 
kan det ekstra vandforbrug koste dig op imod 15.000 
kr. på årsbasis. 
Tjek dit toilet
En utæthed i toilettet koster meget i vandforbrug, 
hvis den ikke straks opdages. Derfor er det vigtigt 
jævnligt at tjekke om toilettet holder tæt. Hvis toilet-
tet løber meget, vil man kunne høre eller se det, enten 
fordi der er uro i vandoverfladen, eller fordi der er en 
kalkstribe i wc-kummen.  
Men løber det kun lidt, kan man hverken høre eller se 
det. Brug derfor jævnligt toiletpapir-prøven 
(se boks). 

Af Agenda Center Albertslund 
”For et bæredygtigt Albertslund” www.agendacenter.dk

Toiletpapir-prøven
Tør toiletkummen af med 
toiletpapir. Tag et par stykker 
toiletpapir og hold dem ind mod 
kanten af kummen. Bliver det 
vådt, siver dit toilet

ALBERTSLUND NORD

Vandforbrug 
bankes ned
I samme øjeblik som der kom vandmålere op i 
Nord, blev forbruget nedsat fra i 2008 på ca. 1�5 l 
pr dag pr person til i 2010 at hver person anvendte 
knapt 110 liter pr. dag. Alle beboere har nu fået 
opgørelsen og kan derudaf læse om man skal have 
penge tilbage eller af med flere penge. Hvis det 
sidste er tilfældet kan man glæde sig, for Agenda 
centret sætter en kampagne i gang i Nord, hvor en 
medarbejder kommer rundt til alle lejligheder for at 
drøfte vandforbruget med lejerne. Så hvis man synes 
at ens forbrug er for højt i forhold til ovenstående 
110 liter gælder det om at får gode ideer fra 
vedkommende vanddame. - Kommunen satser på at 
forbruget pr. person pr. dag gerne skal ned på 100 
liter i 2012, så det er bare med at komme i gang 
med at væreopmærksom på dryppende vandhaner, 
løbende toiletter og andre vandslugere. En ting er 
helt sikker: Vandprisen vil stige i den kommende tid; 
og måske skal der ske en rensnning af vandet, hvilket 
vil betyde yderligere prisstigninger.     
      Trojor
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Oprydningsdag 
tors. 11.8 kl.18
NU skal der ske noget i vores udeområder.

Vi har i områdeudvalget besluttet, at starte med en fælles 
oprydnings-dag. Vi opfordre alle, der har lyst til at være med, 
til at møde op på Grønningen - græsplænen mellem AB og 
VA. Her vil være nogle repræsentanter fra udvalget til at lede 
dagens gang. 

Vi har tænkt at starte med at nedrive dele af den gamle 
multibane - for at skabe plads til den nye - og flytte 
fodboldmålene tilbage på plads. Og rydde lidt, der ellers måtte 
stå i vejen, for at vores markedsdag også kan afholdes på 
denne plads.

Så mød op og medbring gerne en hammer, sav, rive eller 
grensaks.

Driften sørger for at vi har comtainere til affaldet. 
Arbejdsgruppen byder på en sodavand eller kaffetår til de 
arbejdsomme.

Vel mødt til en hyggelig aften i det fri.

ALBERTSLUND NORD



En af dagene sidst i marts måned så jeg et mærkeligt 
lysskær – det var solen! Endelig, tænkte jeg, nu bliver 
det hurtigt forår og sommer. Jeg trængte gevaldigt 
til at få noget at spise, men så opdagede jeg, at i 
affaldsøerne var der ikke meget at hente - - og det 
er i grunden dejligt. Det var en smule besværligt at 
komme ind til affaldsøen, hvorfor? Jo, som vanligt 
var der nogle bilejere, som havde parkeret på en 
måde, så det blev mest besværligt at komme ind. 
Kunne man dog ikke få disse bilejere til at leje sig 
en carport – der er stadigvæk ledige, men de koster 
selvfølgelig lidt håndører. Og hvorfor betale nogle 
få hundrede kroner om måneden for en carport, 
når man gratis kan genere beboere ved at parkere 
”hovedløst” !!!

Vi fik at vide på mødet, at opstregningen til 
parkeringspladserne er på vej – dejligt.

Det bliver da også rigtig dejligt at få vore 
udeområder gjort klar – og de nødvendige 
legeplaser til børnene også, der er flere børn, som 
savner dem meget.

Nu nærmer det sig noget, man kan kalde forår, 
og det betød, at vi fik invitation til det ordinære 
regnskabsmøde i AB Nord. Og det var et helt 
anderledes møde denne gang. Da vi kom ind i 
beboerhuset i Damgården blev vi modtaget ved et 
pænt bord og registreret og udleveret stemmesedler. 
Vel inde i salen opdagede vi så, at der var stillet 
nummererede borde op med kulørt duge, levende 
lys, kaffe, te, småkager, snacks og lidt grøntsager, 
såsom små stykker gulerødder og agurker – ja, og 
blomster. Man fik også at vide ved indgangen hvilket 
bord man var blevet placeret ved – nå da! Selve 
møbelarrangementet – dvs. borde og stole var drejet 
�0 grader, det virkede som om vi alle var tættere 
på ’bestyrelsesbordet’, og det tror jeg, var en rigtig 
god idé. Af hensyn til det nye i arrangementet, havde 
man bedt deltagerne om at komme i god tid – og de 
gjorde det, sgu!

Selve seancen startede med, at hvert bord blev 
’interviewet’ af et afdelingsbestyrelsesmedlem om 
et bestemt spørgsmål – forskelligt spørgsmål til 
hvert bord. En fremragende idé, så får man da en 

smule viden om beboernes forestillinger og ønsker. 
Det må man gerne gøre fremover.  Det bord Fluen 
var landet på, blev spurgt om, hvordan man mente 
der skulle ske, når afdelingen rundede sit 40 års 
jubilæum til december 2011. Hvad der kom ud af 
den lille spørgetid opfattede Fluen ikke, men det vil 
sikkert fremgå af referatet af mødet.

Regnskabsmødet – nåe ja, det forløb stort set 
på den sædvanlige måde, flere spørgsmål, flere 
svar, men ikke altid forståelse for nogle af delene. 
Nogle gange kniber det med hukommelsen hos 
nogle af deltagerne. Nye, friske folk indvalgt i 
afdelingsbestyrelsen, det tegner da godt. Det kan 
da være, at de nyindvalgte kan finde et svar – og et 
værktøj som kan bruges – når unge drenge opholder 
sig i parterrerne og larmer, så stuebeboerne ikke 
kan sove for larm. Man kan da også sige, at de unge 
”støjmagere” er ”affaldsfrie” når de endelig går hjem 
– affaldet har de nemlig smidt i parterrerne! Kunne 
tænke mig at vide, om de også gør sådan hjemme 
hos dem selv. Jeg tvivler.

Og tænk jer – forleden blev vore affaldscontainere 
vasket!!! Man må sige, at det tager en hel del af 
lugten – men for en Flue beskærer det noget af 
forårs- og sommerfornemmelserne, for Fluen er det 
jo da noget af en slags ”dessert”.

Næste gang Fluen går i aktion – ja, så er det 
sommer!

Fluen

Vinter-forårsfluen
- er nu kommet ud af dvalen

1�
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OpslagstavlenEn lille sentens:

Forbryderromaner
er ofte spændende.
Så kikker jeg efter
hvordan de er endende.
Men derpå fortryder jeg
altid forsyndelsen
for det gør mig frygtelig spændt
på begyndelsen.

HUSKStorskrald kan kun 
sættes ud søndag aften Hilsen EjendomskontoretKÆMPE 

MARKEDSFEST 
I NORD 
17. SEPTEMBER

DET VIL DU 
IKKE GÅ GLIP 
AF!

 AB & VA 40 ÅR HURRA! 

Efterlysning:

De unge drenge mangler følgende i deres nye 
klubhus, så hvis du ligger inde med noget af det så 
ring til Anita på tlf. 60667128, så vil hun sørge for at 
de får det. (Se artiklen s. 1�).
* Brætspil

 * Mikroovn
 * Toaster
 * Køleskab

  Tak for hjælpen
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Bliv frivillig - der 
hvor du bor!
Vær med til at skabe et godt miljø, både for dig selv 
og for de andre. Som frivillig får du indflydelse på 
det område du bor i. Du er med til at planlægge og 
gennemføre forskellige aktiviteter. 
Du behøver ikke at binde dig, til noget fast, men 
kan være med en gang i mellem, hvis det passer dig 
bedst.  

Hvis du ikke har den store lyst til at gå til møder 
og planlægge, men bare kunne tænke dig at give 
et praktisk hånd med i ny og næ, er der masser af 
gode muligheder for det. 

Du får masser af gode oplevelser med andre en-
gagerede frivillige. 
Du får indflydelse på dit boligområde.
Du får udvidet dit netværk og mødt dine naboer. 
Du får medbestemmelse og stor indflydelse på 
aktiviteterne. 
Du får erfaringer på CV’et 

Opgaver vi pt. mangler frivillige til:

På Nords årlige markedsdag:
- at indgå i planlægningsgruppen med ideer og forslag.  
- at være praktisk gris med at rejse havepavilloner mv.
- at vise “loppefolkene” tilrette på pladsen.
- at styre de indslag, som skal foregå “på scenen”  
- hjælpe til ved pandekagemaskinen
- male hennamønstre
- male med ansigtsmaling
(Markedsdagen foregår lørdag d. 17. september i sol-
skin.) 

Vi mangler derud over også.. :
- Forældre eller andre som vil opstarte en hobby-
klub for børn i Nord.
- Beboere som af og til har lyst til at skrive en side 
til Nordstjernen (det blad du sidder med i hånden).
- Beboere som har lyst til at prøve kræfter med at 
lave lay-out på Nordstjernen
- Unge eller voksne som vil bruge en time eller to i 
en lektiecafe for områdets børn.
- Beboere som vil lærer andre basal IT-kunnen

ALBERTSLUND NORD

ABC-kroner 
- Vi sætter pris på 
dine idéer!
Sidder du med en god idé til et projekt, en aktivitet eller
noget andet, som du godt kunne tænke dig at afprøve i 
dit boligområde?

Så har du muligheden for at få penge fra ABC til at føre 
det ud i livet. 
Du kan ansøge om ABC kroner til både store og små 
initiativer, 
og du kan få helt op til 10.000 kr.

Vi støtter idéer, der: 

• er nytænkende, kreative og utraditionelle.

• samler beboergrupper, der normalt ikke taler  
sammen.

• skaber ny viden og nye kompetencer hos beboere, 
frivillige, beboerdemokrater eller medarbejdere.

• forbedrer livsstil og sundhed, eller

• inkluderer beboere, der ellers ikke deltager i 
afdelingens liv og sammenhold.

Du kan hente ansøgningsskema og se mere om ABC-
kroner på

www.abcenter.dk/abc_kroner.htm
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Det bliver danset 
og grinet så taget 
letter på ABs 
beboerhus.
Foto: Mediha Bilgic

Zumba - så det koger..
Det er torsdag aften i maj, jeg hører vinden suse i 
trætoppene mens jeg følger Themsen ned til forbi 
Kærgården og Damgården ned til ABs beboerhus. 
Mens jeg nærmer mig 
beboerhuset, kommer 
flere kvinder til og går i 
små grupper samme vej 
som mig. Med et skævt 
smil siger jeg til mig selv, 
at det nok er deltagere 
til aftenens zumbaunder-
visning som strømmer til. 
Jeg har netop begivet mig 
afsted for opleve zumba-
rytmerne og se dampen 
sive ud gennem revner og 
sprækker i beboerhuset.  
Da jeg når ind i beboerhuset ser jeg at det faktisk 
allerede er godt fyldt op og flere kommer stadig til. 
Da undervisningen går i gang er vi vel ca 25 kvinder 
i alle aldre. De yngste ser ud til at være 18- 20 år 
mens de ældste nærmer sig pensionsalderen.   
Musikken starter og snart står alle og bevæger sig 
til den særlige blanding af dans og fitness som ken-
detegner zumba. De fleste af aftenens deltagere er 
heldigvis mere øvede i de latinamerikanske trin end 
Nordstjernens udsendte som hurtigt får sved på 
panden.  
Ideen til Zumba-holdet kommer fra Mediha Bilgic 
som sidder i styregruppen for AB og er på den måde 
med til at sætte sit præg på det boligsociale arbejde 
i Nord. 

”Det er sjov motion og en rar måde at møde andre 
fra boligområdet ” siger Maria fra Bækgården. Hun 
kommer her sammen med sin kollega Sugathy, de 

er begge enige om at det er en rigtig sjov måde at 
få motion på og at og at det er vigtigt at holde sig i 
gang. Som social og sundhedshjælper påpeger Syga-
thy at alt for mange kæmper med livsstilssygdomme 
som diabetes og overvægt, her kan Zumbatræningen 
være med til at forhindre udviklingen af dette. 
Kirsten som flyttede til Nord for et par år siden for-
tæller ” Det er en smadder god måde at møde sine 
naboer på. Jeg flyttede til Nord for et par år siden, 
og var forinden lidt nervøs for, om jeg ville falde til 
her. Siger Kirsten og fortsætter ” I et boligområde 
som Nord med mange forskellige nationaliteter er 
Zumba en super god aktivitet. Vi mødes på tværs af 
kulturelle og religiøse skel og det betyder ikke noget 
om vi bærer tørklæde eller ej”    
      RSO 
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Forestil dig at du ser dit barn løbe ud på vejen, forestil 
dig din angst, sugen i maven og hjertebanken indtil 
dit barn er i sikkerhed! Sådan kan det føles hver dag, 
hvert minut, hvis du bliver ramt af angst. Her er min 
historie om kampen ud på den anden side af ”angstens 
grumme ansigt”.

Den kommer, når du mindst venter det ”angstens 
grumme ansigt”, som en snigende kat  i en mørk 
varm sommernat. Sommeren for � år siden væltede 
min tilværelse, som jeg kendte den.
 Jeg havde været på ferie alene med mine � børn, 

fordi min mand besøgte sin syge mor i sit hjemland. 
Dagen efter vores hjemkomst fra ferien var vi i tivoli 
med min mor og søster, en rigtigt god og hyggelig 
tur. Om aftenen lægger jeg mine børn i seng, og 
sætter mig for endelig at slappe lidt af. Pludselig føler 
jeg det, som en hånd der presser på min hals, jeg 
hyperventilere og har en kraftig hjertebanken…Jeg 
tænker, ”Nu dør jeg” og begynder hvileløst at gå 
rundt i lejligheden i panisk angst for at sætte mig 
ned. For tænk, hvis jeg aldrig kunne rejse mig igen? 
Jeg ringer til min mand, som bliver bekymret , men 
prøver at berolige mig. Da jeg skal i seng, tør jeg ikke 
lukke øjnene. Hver gang jeg falder hen, føler jeg det 
som om, jeg falder ned i et sort, sort hul. 
 
Tiden efter er fyldt med bekymring, hvad fejler 
jeg? Ansvaret for at være alene med børnene uden 
min mand og meget mere bekymre mig. Jeg går til 
adskillige undersøgelser med hjertet som ikke giver 
resultat. Min mand kommer hjem, og kort tid efter 
får jeg et slemt anfald.  Vi tager på skadestuen, der 
får jeg klar besked. “Du har fået et angstanfald”. Jeg 
husker jeg tænkte, “Jeg kan da ikke ha angst, jeg må 
fejle noget andet”. Det gjorde jeg ikke, men min 
hjerne ville ikke forstå den besked, ikke endnu. 

Jeg begynder at have svært ved at passe mit arbejde, 
melder mig ofte syg. Jeg føler, jeg ikke hører til min 
krop og går i panik over, at jeg ikke kan styre mine 
tanker, Jeg ikke kan få min hjerne til at forstå, at 
der ikke er noget at være bange for. Jeg er ikke klar 
over at mit tidligere liv, med et stresset arbejde, 
selvbebrejdelser om ikke at slå til som nybagt mor 

”Angstens grumme ansigt”

ANGST KAN BEHANDLES

Angst er en ad de mest almindelige psykiske 
sygdomme i Danmark. Omkring �50.000 danskere 
lider af angst her og nu. Og ca. dobbelt så mange vil 
få angst på et eller andet tidspunkt i livet. Alligevel 
forbliver angst ofte en skjult og ubehandlet sygdom.
 
Mange tror fejlagtigt, at der ikke er noget at gøre 
ved angsten. Nogle forestiller sig, at angsten er del 
af deres psyke, som de ikke kan ændre på. At det 
er noget man må leve med uanset omkostningerne. 
Nogle føler endda, at de selv er skyld i angsten, og 
at de bare skal ”tage sig sammen”.
 
hvis du lider af angst, skal du opsøge din læge. For 
angst kan behandles med gode resultater. Jo før du 
får hjælp, jo større er chancen for at angsten ikke 
kommer til at styre dit liv. Kilde psykiatrifonden.
Læs evt mere på
 www.psykiatrifonden.dk, www.angstforeningen.dk
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har skabt vejen til en angst, som det næste lange 
stykke tid kommer til at fylde både nat og dag.

Dagen hvor det for alvor går galt, er en 
sommermorgen på vej til arbejde. Hele min krop 
skriger ”HJÆLP” og angsten fylder hver celle af 
min krop, en udefinerlig angst for at noget helt 
forfærdelig skal ske.
Jeg kører ind på en resteplads og bryder hulkende 
sammen og ringer til min læge med ordene ”Jeg er 
bare så bange, du må hjælpe mig”. Min fantastiske 
læge sagde, ”vend bilen og kom”. 
Jeg kom i medicinsk behandling og havde � 
forfærdelige måneder, hvor jeg troede, at det var 
enden på mit liv. Jeg cyklede, gik lange ture for 
at give tankerne frisk luft og få adrenalinen ud 
af min krop, gik til psykolog, samtaleterapi og 
hypnoterapi, ALT for at udslette ”angstens grumme 
ansigt og min indre dæmoner”.
 Jeg vendte langsomt tilbage til livet og hvilken 
følelse, sanserne var skærpede og jeg nød hvert 
eneste åndedræt, hver eneste morgen uden 
angsten i maven. 

Gaven i angsten har været at finde den indre ro, at 
koncentrer sig om det der virkelig betyder noget 
for mig, min familie, min mand og børn, men ikke 
mindst glæden ved livet hver eneste dag. I dag 
lever jeg i store træk angstfri. Jeg kan mærke på 
mig selv, når det er tid til at geare ned og jeg lytter 
til min krop hver dag. Angsten kan blive en mindre 
del af dig, bare ved at accepterer at den er der. Vi er 
alle bange indimellem, det er naturligt, det må bare 
ikke tage overhånd, som den gjorde i mit liv.

      Tuna

Der er dejligt at se, når noget bliver brugt, men 
ikke, når det bliver MISBRUGT!!

Fotografierne er fra Kælkebakken, et dejligt sted. 
Den 24. april så der sådan ud. En engangs-grill 
var revet i 20 dele, plasticposer der lå og flød, 
brændemærker i bordet – måske tankeløshed – 
men nej. Efter der var 2 brændemærker i bordet, 
og der var endnu mere affald.

Til de, som har efterladt det:
Tag dog jeres affald med, det kan vel ikke være 
så svært – I bar det herned i nogle poser, så tag 
affaldet med i de samme poser og aflever det 
i en af vore mange affaldsøer – det er faktisk 
almindelig høflighed – overfor andre beboere!

Gårdmændene har rigeligt at gøre i forvejen.

Med venlig hilsen John                    

Et lille 
nødråb!!!
Af John Borritsø

Affalld på legepladsen
Foto: John Borritsø
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Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 4� 64 80 50

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.�0- 8.�0 Pers. henv. 
8.�0 - �.�0. Onsdage: Tlf. 15.�0 - 16.�0 pers. 
16.�0 - 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 �5 46 �4
rso@bo-vest.dk 

Børn og unge-konsulent (ABC)
Stine Jespersen
Bækgården 17
Tlf. 60 �5 46 �2
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 be-
boer-
huset Damgården 9.

Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. Tlf. 4�620520 
Næstformand/Kasserer
Pia Christensen, Kildegården 14, 2. tv. 

Bestyrelsen
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, �. tv.
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Per Mogensen, Kildegården 1�. st.
Tonny Kierulff, Kærgården 1�, 3 th

Suppleant
Anita Lykke Frandsen, Kildegården 6, � tv

Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør: 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.  

Flere skribenter er meget velkomne.

Telefon- og adresseliste

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

�2. Udgave



Datoer for direkte kontakt til din bestyrelse:

Se opslag ved beboerhuset Damgården �. 

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.�0. Derudover er der åbent fra kl. 17 - 18 (uden aftale).

Husk at du også kan indtale din besked på vores telefonsvarer på tlf. 4�62 5570 og så 
ringer vi tilbage ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

Udlejning af AB’s beboerhus
AB’s beboerhus i Damgården � kan lejes af beboere i Kilde-, Kær- 
og Damgården til private fester og aktiviteter. 
Udlejning kan ske ved henvendelse til Ejendomskontoret i 
åbningstiden, Damgårdesvej 14b. 
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 lave aktiviteter i 

boligområdet kan du låne huset eller enkelte 
lokaler. Kontakt aktivitetskoordinator Rikke 

Stougaard på tlf. 60 �5 46 �4 eller 
rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til aktiviteter eller 
projekter, der er åbne for alle i Nord. 

25

OS I NORD - AB



2�

BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Afdelingsbestyrelsen i VA afd. �
Afdelingsbestyrelsesmødelokale Bækgården 1�,
2620 Albertslund, tlf. 4� 62 �0 6�
Mail: va8-best@albertslundnord.dk

Bestyrelsesformand

Anita Kallesø
Bækgården 15, st., 
tlf. 88 �8 �� 10.

Bestyrelsesmedlemmer

Klaus Grand  
Fosgården 12, �. th. 
tlf. 4� 62 4� 60.

Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv.
tlf. 4� 64 60 8�. 

Poul Erik Jensen
Fosgården 1�, 1. th.
tlf. 4� 62 06 52. 

Mikkel Rømer Jespersen
Bækgården 15, �. th.
tlf. 40 �8 00 �8

Mogens Lethraborg (suppleant)
Bækgården �, �. mf.
tlf. 4� 64 61 25
 
Kontakt til 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. 4� 64 80 50

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.�0- 8.�0 Pers. henv. 8.�0 
- �.�0. Onsdage: Tlf. 15.�0 - 16.�0
 pers. 16.�0 - 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 �5 46 �4
rso@bo-vest.dk

Børn og unge-konsulent (ABC)
Stine Jespersen
Bækgården 17
Tlf. 60 �5 46 �2
smo@bo-vest.dk
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Foto: 
John 
Borritsø

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, 
Damgårdsvej 14.b.  Tlf. 4� 64 80 50

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 lave aktiviteter i 

boligområdet kan du låne huset eller enkelte 
lokaler. Kontakt aktivitetskoordinator Rikke 

Stougaard på tlf. 60 �5 46 �4 eller 
rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til aktiviteter eller 
projekter, der er åbne for alle i Nord. 

Sidste år blev jeg opfordret til at komme med 
nogle fotos fra nyttehaverne, men jeg syntes ikke, 
der var noget der oppe at fotografere.

I år – i marts måned – gik jeg igen en tur derop 
og kikkede, og tog nogle billeder, fik en snak med 
et par haveejere som fortalte, at afgrøden i deres 
plasticdrivhus var meget større end på friland.

Jeg sagde til dem, at jeg syntes det så farligt ud, 
men de svarede, der kommer ny plastic på, 
så kommer til at se godt ud.

Den 25. april gik jeg igen en tur oppe i 
haverne og kikkede, tog nogle billeder – og 
sikke en forskel – plasticdrivhusene var 
blevet repareret med nyt plastic og ser nu 
flotte ud, især efter de ikke er så høje som 
sidste år.

Hele området har fået et flot udseende, der 
er et par haver, som ikke var påbegyndt 
endnu, men ellers ret pænt de fleste steder.

En tur i nyttehaverne
Af John Borritsø



Kalender
Hver uge
Pavillonklubben for unge
Damgården 11. Åbent for alle 16-25 år
Mandag - fredag 16.00 - 24.00
Lørdag - søndag 17.00 - 24.00

Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-15 år) mandag-tors-
dag kl. 12-17.�0, fredag 12-17. Desuden tirsdag-onsdag kl. 
18.�0-22. 

Stavgang 
Hver tirsdag kl. 18.�0 
Mødested ved beboerhuset Bækgården 17
Vi drikker kaffe bagefter.

Zumba
Hver torsdag  kl. 18-1� 
i AB´s Beboerhus Damgården � 
Dog ferie fra uge 28 til og med �5

Tai Chi & Ci Gong og Manuvision( fra 17. 
august 2011 
Hver onsdag kl. 17-20 - nu med to hold.
Instruktør Søren Frey 
Tilmelding ikke nødvendig.

Pigeklub
Hver mandag kl. 17-20  i Netværkshuset., Damgårdsvej 10. 

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

Stavgang 
Tirsdag kl. 18.�0, mødes i Beboerhuset, Bækgården 17. 
Dog ferie uge 27-�0

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Kultur & Samfund/Happy Pc klub 
Lørdag og søndag kl. 10-14, Pavillonen.

Særlige arrangementer
Bankospil
Mandag den kl. 1�.
Beboerhuset Bækgården 17

Fællesspisning
1 onsdag i hver måned kl. 18.00.
7. september  
5. oktober
2. november 
7. december
Tilmelding, der er bindende, senest 1 uge før arrangementet 
til Lidy Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 4�64��76  eller til Evy 
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 4�645814.

Nords Markedsdag 
Stor markdesdag i Nord lørdag d. 17. september.
Mere info følger..

Viseaften
I beboerhuset Damgården �
Lørdag d. 28 oktober.
Mere infor følger..

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktionen inden 30. august
 


