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Kvidder fra redaktionen
Så er 2011 ved at være slut. Bladene er helt sikkert
dumpet af træerne, når dette blad dumper ind gennem din brevsprække. Det bliver det sidste Nordstjernen i dette år.

Nogle af dem kan du møde under den faste overskrift ”På job for Nord”, hvor tre friske folk fra
driften fortæller, hvorfor de kan lide deres arbejde
her i boligområdet.

I Nordstjerne gør vi, hvad vi kan for at formidle,
hvad der har været at aktiviteter og tiltag i Nord i
gennem den sidste periode - eller hvad beboere fra
Nord har oplevet sammen udenfor boligområdet.

Ikke mindst er det vigtigt at nævne alle de beboere,
som i deres fritid bruger energi på at skabe tiltag,
som er med til at gøre det gode bedre.

I dette nummer kan du bl.a. læse om Nords traditionelle markedsdag, som i år næsten blæste væk på
en kølig og grå septemberdag. Det var dog ikke nok
til at holde kamelerne væk, og festlighederne gav
mulighed for at fejre afdelingernes 40 års jubilæum
og ikke mindst de børn og unge som i talentkonkurrencen turde stille sig op og vise deres talent - her i
bladet kan du møde vinderen.
Vi tager selvfølgelig også et kig tilbage i tiden, til bebyggelsens fødsel, derfor finder du et interwiew med
en af de trofaste beboere som har boet her i alle de
40 år AB og VA har eksisteret.
Med 40 år i baggagen, sagde boligområdet velkommen til en flok nye beboere, som er flyttet til Nord,
hvordan det gik, kan du læse allerede her på side 3.
I denne udgave finder du historier, som kan give dig
et indblik i hvor mange mennesker, der er med til at
gøre Nord til et godt sted at bo.
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Det mærkes gennem alle de hænder der frivilligt
møder op og er med til at gøre en vigtig forskel for
vores boligområde. Bl.a. det blad du sidder med i
hænderne er skabt af beboere, som giver lidt ekstra.
Læs mere på side 14 og 15 om hvordan du bliver en
af dem.
2011 har været officielt frivilligheds år i Europa.
I Nord kan vi med glæde konstatere, at hvert år er
frivillighedsår!							
						
RSO
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Hyggelig velkomstaften for nytilflyttere
Hyggeligt.. - det var ordet som Katja brugte i
forbindelse med en snak om indflytteraftenen som
fandt sted i beboerlokalet i Bækgården for nogle
uger siden. Ca. 40 beboere og personale havde
svaret ja til at bruge en aften på at høre om Nords
forhold både set fra beboerside og fra de ansattes
side. Katja har et par tvillingedøtre og de har boet i
Nord ca. et halvt år. Hun synes, de er faldet godt til

Alt i alt var Katja rigtig glad for nyindflytteraftnen,
men hun savnede dog, at flere nydanskere var
repræsenteret.
Katja har anskaffet sig en tilladelse til at holde husdyr
og familiens kat har fundet sig tilrette som indekat,
selv om den tidligere var vant til at kunne gå ud.
Den nye familie har besøgt den store legeplads
bag Fosgården, ligesom de også har været forbi
nyttehaverne, - en ting som Katja ikke er
helt afvisende overfor at benytte sig af. Hun
har endvidere også tænkt sig at deltage i
beboermøde, for som hun siger, “Man skal ikke
kun brokke sig!” men være med, hvor der er
mulighed. Da snakken falder på juletræstur, synes
Katja, at det kunne være hyggeligt at deltage i. I
det hele taget er der så mange tilbud, at “det er
svært at huske.”
Snakken rundes af med at kunne konstatere, at
familien er faldet godt til i deres nye lejlighed, i
hvilken de heller ikke er generet af nabostøj. Så
alt i alt kan Deres udsendte konkludere, at endnu
en lille familie er flyttet ind i Nord med glæde og
tilfredshed.
Obs. Katja læser iøvrigt alle de sedler, der bliver
Der er fuld koncentration mens tip en 13er om dit boligområde
hængt op i udhængsskabet i parterren.
udfyldes. Foto: RSO
						
						
trojor
og er blevet på hils med alle i opgangen og børnene
er også faldet godt til, når man ser bort fra lidt
cykelhærværk. Men det er klaret ved at cyklerne nu
bliver sat ind i pulterrummet. Katja kendte området
gennem familie og havde ikke spor betænkelighed
med at flytte hertil. Hun roser renoveringsindsatsen
som har givet bebyggelsen et helt nyt udtryk.
Selve indflytningsaftenen indeholdt udover et
velsmagende måltid også faktabeskrivelser fra både
gamle beboere såvel som information fra ansattes
side om de forskellige muligheder der er for at få
hjælp der hvor der er behov.
Så har der jo også været markedsdag, som Katja
også besøgte og hun syntes det var alletiders.
Hun har i sinde at deltage i forskellige aktiviteter;
og hun og døtrene er begyndt på zumba-holdet
sammen med ca. 20 andre kvinder af forskellig
nationalitet. Hun har selvfølgelig også været inde
på hjemmesiden, som hun ser meget positivt på.
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40 år – allerede
Hvor utroligt det end lyder – så er der stadigvæk beboere
i området, som har boet her i 40 år! ”Nordstjernen” har i
den anledning besøgt en af dem, for at høre, hvordan det
var dengang i forhold til nu – og om det er bedre nu, end
dengang.
”Nordstjernen” kikkede inden for hos Ulla Kølander, for at
høre hendes erindringer om tiden i boligområdet:
Ulla Kølander og hendes familie kom til området fra
København, nærmere betragtet fra Hedebygade, og det
var jo noget af en omvæltning, tænk engang fra storbyens
trange gader til det næsten åbne område i Albertslund. Ulla
og hendes familie var meget glade for bytningen, og man
kunne låne til indskuddet af kommunen. Det indskud blev
så fremover afdraget med ca. 200 kr. pr. måned, så det

var til at overse.

Ulla Kølander syntes ikke den første tid var så
svær, man fandt sig hurtigt til rette og de nye
naboer man fik, var flinke og hjælpsomme, det med
hjælpsomheden var noget som kom med tiden, lige
i starten kunne det måske være lidt svært, men
efterhånden som man lærte naboer, overboere
og genboerne at kende, gik det rigtig godt.
Hjælpsomhed er en god ting, det giver et rigtig godt
sammenhold.
Fællesvaskeriet var i starten sammen med VA, men
hen ad vejen fik vi vort eget vaskeri, som blev lavet i
forbindelse med det beboerhus vi også fik – og som
vi fik megen glæde af i de kommende år.
Nogle driftige damer i bebyggelsen fik så den idé,
at oprette det, som vi kalder ”Fællesspisningen”,
og som heldigvis eksisterer den dag i dag. Man gør
det dog i dag på en lidt anden måde end i starten.
Dengang skulle man – som i dag – melde sig til,
og så kom en mand, som havde tilknytning til det
”ledende” damehold og opkrævede det som det
nu engang kostede at deltage. Det var vist en sej
omgang for den mand, ”stakkels” Kurt, men det
klarede han fint. Og ikke at forglemme: Det var
– og er – stadig rigtig god mad, der bliver serveret.
Fællesspisningen var også stærkt medvirkende til,
at der opstod et godt forhold til andre beboere
i området. ”Rygter” siger, at det ikke var noget


særsyn, at nogle af fællesspisningerne varede til et
stykke over midnat – ak ja, det var dengang. Men alt
andet lige, det var en stor succes.
På spørgsmålet om man dengang savnede en
nærbutik, mener Ulla Kølander ikke, det var noget
problem. Man fandt hurtigt ud af, og gå ned til
Roskildevej og handle ind i den lille brugsforening,
som lå der. Her i nutiden, mener Ulla, er der ikke
særlig behov for en nærbutik, de fleste har jo enten
bil eller cykel, så det problem er måske ikke så stort.
For år tilbage, i de ”gode”, gamle 90’ere, var
der hvert år arrangeret en oprydningsdag.
Boligområdet var fra starten opdelt i blokke, og fra
afdelingsbestyrelsen side blev der udarbejdet en plan
over, hvad den enkelte blok skulle tage sig af. Det var
selvfølgelig frivilligt, om man ville deltage, men stort
set alle mødte op, Og så blev der gået til den. Der
blev malet og repareret, legepladser blev renoveret,
så godt, det nu kunne lade sig gøre, og ud på
eftermiddagen blev det hele inspiceret af daværende
ejendomsmester Bruno Thomsen, som så ”gav
karakter” til det enkelte område. Det var altid en
lørdag at det foregik, og da det kunne være varmt,
stillede afdelingsbestyrelsen et vist antal flasker øl og
vand til rådighed for de hårdtarbejdende folk, og det
blev der bestemt ikke klaget over. Flere af blokkene
fandt også ud af, at det efter sådan en arbejdsdag
var rigtig hyggeligt, at spise samen om aftenen. Idéen
med en oprydningsdag var måske værd at overveje
at indføre igen, men man skal selvfølgelig også tænke
på, at tiden nu er en anden.
Ulla Kølander er også glad for renoveringen, men
som beboer i en stuelejlighed kunne hun virkelig
godt tænke sig, at få inddækket pergolaen, men
det kommer måske en skønne dag. Hun er navnlig
glad for de nye vinduer, som virkelig er tætte. Med
hensyn til at se fremad i tiden, mener Ulla ikke hun
kan spå – det er også svært, navnlig om fremtiden
– men hun håber da alt godt for området.

Disco
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Hvem er vi?
Foreningens navn er PakDan Kulturforening
med hjemsted i Albertslund.
Foreningen er en selvstændig, demokratisk og
partipolitisk uafhængig organisation, som
udfører folkeoplysende arbejde.

Hvad er vores formål?
Foreningens formål er at oplyse om de danske
og pakistanske mærkedage og at
arrangere og iværksætte interessegrupper
for medlemmerne.
Foreningen driver en week-end skole, hvor der
undervises i sprog
og PC brug, og hvor der ydes lektiehjælp i
matematik m.m.
Foreningen tilstræber at samarbejde med andre
foreninger i Danmark, der har samme formål.

Her ses den originale huslejekontrakt fra 1971.
Venliigst udlånt af Kølander

Medlemskab
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og
vilje til at arbejde for foreningens formål og som
kan se berettigelsen i foreningens eksistens.

Kontaktoplysninger
Javaid Akhter - 2288 9740
Sadiq Beg - 6047 9633
Parweez Iqbal - 4362 2729
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40 års Jubilæum i Aladdins hule
Af Mai Green Petersen
Veloplagte afdelingsbestyrelses-medlemmer var
trukket i jelabaerne, da AB Nord og VA BækFosgården lørdag kunne fejre afdelingernes 40 års
jubilæum. Markeringen af jubilæet fandt sted i en VIP
lounge i forbindelse med den årlige markedsdag, som
i år havde temaet Aladdins hule.
Til stede var blandt andet Vibeke og John Borritsø,
som har boet i Fosgården, siden boligblokken blev
opført for godt og vel 40 år siden.
- Der har aldrig boet andre end os i lejligheden.Vi
flyttede ind i december måned, mens der stadig var
byggeplads, så det var med gummistøvler, mudder og
små børn, fortæller Vibeke.
- Vi har altid været glade for at bo her og har det
godt med naboerne. Lejligheden ligger i stuen og har
have, så den er også god nu, hvor vi bare er os to.
Markedsdag med underholdning dagen lang
Borgmesteren lykønskede boligområdet med de 40
år, da han åbnede markedsdagen, som i år varede
hele aftenen med.
De omkring 350 personer, der lagde vejen forbi
Nord, kunne blandt meget andet ride på kameler, få
malet henna-mønstre på hænderne, få perler i håret,
male grafitti, få massage, købe lopper, høre musik,
spise lækkerier i caféen, få sig en tyrkisk pandekage,
bage sin egen almindelige pandekage
eller slappe af og ryge en vandpibe i et
beduintelt, der var indrettet med arabiske
tæpper og puder.
I løbet af dagen var der smagsprøver på
nogle af de aktiviteter, som beboerne
mødes om i Nord: Folkemusik, zumba,
banko og tai ji . Et show med bollywood
dans var noget af det, der trak mange folk
til. Og en talent-konkurrence bragte lys
på 10 spirende talenter, der kunne alt lige
fra at synge til at drible med en fodbold.
Vinderen beatboxede sig til sejren, mens
2. pladsen gik til en talentfuld breakdancer.
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Blæsende markedsdag
trak alligevel.
Fra om morgenen, som var stærkt vindrig, var der
travlhed rundt omkring på pladsen. Et kraftigt vindstød fik da også godt fat i 3 pavilloner, som blæste ud
over hegnet rundt om pladsen. De tilstedeværende
funktionærer fik imidlertid hurtigt fat i betonklodser,
som kunne bruges som fortøjninger til plastpavillonerne. Og efterhånden fremstod pladsen med mange
tilbud til de besøgende, hvoraf størsteparten var
børn. Børnene tog de gratis pandekager til sig med
følgende stort arbejde for bagerne. Men de klarede
det og alle var glade for frembringelserne. Også de
hidkaldte kameler var populære hos børnene.Voksne så på loppeting og nød flæskestegssandwicherne
i fulde drag. Så selv om vejret viste sig fra en mindre behagelig side var der dagen igennem travlhed
ved de mange forskellige boder med både tyrkiske
pandekager, vandpiberygning, skodtælling. Ikke mindst
var den store scene fyldt med både meget aktiv
zumbaoptræden og unge x-faktorprægede deltagere
som kastede sig ud i forskellige sanggenrer til stor
glæde for tilhørerne. Dagen var i det hele taget præget af godt humør og fredsommelig færden rundt
omkring på den livlige markedsplads.
trojor
Billeder fra markedsdag og 2x40 års jubilæum 2011
Foto: RSO
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På job for Nord
Haluk, 32 år.
Mine arbejdsopgaver består i:
Jeg har ansvar for
vores beboerservice,
det betyder, at jeg
kommer hjem til
folk og hjælper
med at skifte deres
blandings batteri,
afhælper et stoppet
afløb, skifte en lås
- kort sagt jeg er
handyman.
Det gør min arbejdsdag god:
Positivt arbejdshumør og godt arbejdsklima.
Godt vejr, så kan jeg arbejde i 16 timer..
Du kan møde mig:
I hele boligområdet både i AB og VA
Når jeg ikke er på arbejde:
Nyder jeg at være sammen med min familie.

Rugi, 53 år.
Mine arbejdsopgaver består i:
Få tingene til at køre. Jeg syner
lejlighederne ved flytninger. Jeg bestiller
håndværkere og tjekker deres arbejde i
vores område. På ejendomskontoret har
jeg også forskellige opgaver som f.eks at
udstede hundetilladelser.
Det gør min
arbejdsdag
god:
Når mine
kollegaer
er glade og
stemningen er
god.
Du kan møde
mig:
Stort set alle
steder, både i
AB og VA hos
beboere og på
ejendomskontoret.

Niels, 41 år.
Mine arbejdsopgaver består mest i:
At holde området rent og pænt. Jeg klipper græsset og buskene. Jeg fejer i
parterrerne og rydder blade og sne væk når vejret kræver det.
Jeg bruger også tid på at vedligeholde vores maskiner som græsklippere, buskryddere
og traktorer. Foruden at jeg selvfølgelig
forsøger at hjælpe beboere, mine kolleger og de
boligsociale medarbejdere.
Det gør min arbejdsdag god:
Når tingene kører og vi har lavet en hel masse.
Det er en god dag når jeg har udrettet noget og
hjulpet en masse.
Du kan møde mig:
Udendørs - sandsynligvis i Bæk- og Fosgården.
Når jeg ikke er på arbejde:
Sidder jeg og venter på, at jeg skal på arbejde igen.
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Sommersnapshots fra årets bebeboerferie
58 børn og voksen afsted til Langeland i solskin

Egeskov Slot bag sin voldgrav
En sand pandekagemester som kunne
gøre Rasmus Klump misundelig

En skøn aften ved Lillebælt med bål og
snobrød

Tre gode venner nyder ferien

Gorm, Bent og Lone nyder
stranden og solen

Det er jo en sand fornøjelse..

Mændene står for
kyllingerne på grillen

Geder er nogle nysgerrige dyr - Mohammad
hilser på dem i Zoologisk have.
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Børn & Unge
Unge fra Nord fyrede den
af på Forbrændingen
Af Stine Jespersen

Der er mange musikalske unge i Nord. Det
blev bevist til arrangementet Street Party på
Forbrændingen d. 29/10. Street Party er en musik og
kulturfestival for unge, som afholdes i flere steder i
landet og denne gang i Albertslund.
Street Party er blevet til i et samarbejde mellem
mange lokale kræfter; Albertslund Bibliotek,
Klubberne, Kultur og fritidsforvaltningen,
musikskolen, ungdomsskolen og ABC samt Music
From Around/Womex.
Dagen bød bl.a. på opvisning i parkour, fremstilling
af vægkunst med udklip og spraymaling, mens man
på scenen kunne opleve hip hop dans samt masser
af god musik, både fra store navne fra Danmark og
udland og fra lokale talenter.
På scenen stod bl.a. BlokBeats crew, som er 7 unge
fra forskellige steder i Albertslund også Albertslund
Nord. De unge havde deltaget
i en workshop hvor de blev
undervist af AndyOp og Papan.
I workshoppen havde de lavet
nummeret ”BlokBeats – Du ka’
ikk’” som de optrådte med d.
29/10.
Til nummeret hører en superflot
video, som du kan finde på
YouTube.
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2620 redaktionen
sætter tryk på igen
Nu afholder vi igen møder i redaktionen for 2620
– bladet for unge i Albertslund.
Har du noget du brænder for og vil ud med
på skrift så mange får det læst? Kan du lide at
skrive og vil gerne blive bedre til det? Og vil du
være med til at lave et fedt blad? Så er du meget
velkommen.Vi holder møder i caféen i Blokland
4A, hvis du er interesseret.
Ring eller skriv til Stine på 60 35 46 32 og hør
mere. Også via facebook. Find mig evt. via ABCs
side.

Blok Beats på scenen
til Street Party på
Forbrændingen.
Foto:Stine Jespersen
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”Jeg tager altid muligheden, når jeg ser den”
Portræt af Ahmad - Guldvinder til Nords talentkonkurrence

Nordstjernen har mødt
guldmedaljevinder Ahmad til en
snak om hans særlige talent – at
beatboxe. Jeg møder Ahmad en
fredag eftermiddag, han kommer
direkte fra sin uddannelse på
TEC i Ballerup hvor han netop er
startet på basislinjen.
”Hvad går det ud på når man
beatboxer?”
Man laver lyde med munden,
halsen og tungen som lyder som
instrumenter. Altså lidt ligesom
bogstavet b kommer til at lyde
som trommer, mens bogstavet t
former lyden af en hi-hat forklarer
Ahmad. Han har beatboxet i 6-7
år.
”Hvorfor begyndte du at
beatboxe”
Ahmad fortæller, at han startede
fordi hans ældre fætter var god
til det, og Ahmad synes det
lød fedt. Han gik i gang med at
øve sig, men det tager tid at
blive rigtig god. For mig er det
en fritidsinteresse ligesom at
gå til fodbold. Jeg øver mig på
mit værelse foran spejlet. Mine
forældre er ikke altid begejstrede
for at høre på mine rytmer når
jeg beatboxer. De forstår ikke
altid hvorfor jeg synes det er
sjovt. Når jeg hører musik, er
det ofte noget med en masse lyd
i, noget med masser af baslyde
og høje toner, Så efterligner jeg
alle instrumenterne med lyde jeg
laver med munden. Jeg kender
alle instrumenterne når jeg hører
dem.
Et af mine idoler indenfor human

beatboxing er helt klart Joseph
Poolpo, han er vildt god. Han er
internationalt kendt for sit talent
med at beatboxe. Ahmad fortæller
at han kender et par stykker
andre i Albertslund som er gode
til at beatboxe, men det er ikke så
almindeligt.
”Hvorfor stillede du op til
konkurrencen på Nords
markedsdag?”
Jeg tager altid muligheden
når jeg ser den, siger
Ahmad. Da jeg så der var
talentkonkurrence måtte
jeg bare prøve. Jeg skal også
optræde til Streetparty
på forbrændingen her i
weekenden. Jeg blev opfordret
til det gennem den klub jeg går
i.
Jeg deltog i konkurrencen i mit
boligområde for hyggens skyld.
Så jeg blev selvfølgelig rigtig
glad da jeg vandt. Jeg troede
faktisk det ville være pigen
som dansede hiphop som
vandt, men hun fik så i stedet
sølvmedalje.

være elektriker. Han håber at
finde en praktikplads i et firma i
lokalområdet. Han har allerede
ringet rundt til virksomheder,
hvor han gerne vil i praktik,
for at snakke med dem om
mulighederne. De lød meget
positive, så jeg tror godt det kan
lykkes, siger Ahmad og smiler.

Ahmad har talent for at beatboxe
Foto: RSO

”Var du tilfreds med din egen
præstation på scenen?” Nej,
det var slet ikke så godt som
det kunne være. Jeg var enormt
tørstig. Jeg havde ellers drukket
masser af vand inden jeg skulle på,
men var alligevel tør i halsen. Siger
Ahmad med et lille smil.

Beatboxing: Et menneske
udfører et instrumentalt musik
beat med sin mund, som på
mange måder kan lyde som
om, at det bliver spillet på
rigtige instrumenter. Nogle
talentfulde beatboxere synger
eller rapper endda også
samtidig med.

Ahmad er i dag 16 år og går på
TEC i Ballerup, han vil gerne

Kilde Wikepedia.
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Tekstiludstilling i Netværkshuset
Lokalet er fyldt med håndarbejde af alle slags. Der
er broderede sengesæt, strikkede hjemmesko, store
patchworktæpper, tøj til børn og voksne og meget
andet.
Havva Kücükkartal har gennem sit liv lavet meget
håndarbejde, derfor meldte hun sig på banen, da
hun hørte at Brugergruppen i Netværkshuset
annoncerede efter forskellige former for tekstiler til
en udstilling i huset.
Havva fortæller, at hun tidligere syede og broderede
rigtig mange ting. Nu bliver det mest ved strikningen,
da øjenene er blevet dårlige. Hun har produceret
brudeudstyr til alle sine tre døtre. Den sidste er ikke
gift endnu, derfor har Havva taget det hele med på
udstillingen i Netværkshuset.
Hun viser sine mange forskellige broderede
pudebetræk, løbere til sofabordet, pyntekanter til
møblerne og meget mere. Havvafor fortæller at hun
tidligere brugte en meget kendt teknik, som hun
kalder ”dantel”.
Havva startede allerede da hun var 10 år gammel og
stadig boede i landsbyen i Tyrkiet, Siden er det blevet
til rigtig meget håndarbejde.
Hatice som er medlem af Brugergruppen, fortæller
”Vi har lavet den her udstilling, fordi det er rigtigt
vigtigt for mange af kvinderne, at få lov til at vise
hvad de kan.Vi har alle en stor erfaring med
håndarbejde og vil meget gerne vise hvad vi har lavet
igennem årenes løb.
Hatice har også fået
håndarbejdsteknikkerne med
fra barnsben, Hun fortæller,
at da hun skulle giftes lavede
hun en masse håndarbejde
som hun bragte med ind i
ægteskabet. Nu hygger hun
sig med håndarbejdet, f.eks.
hækler hun altid kanter i
hånden, som hun sætter på
sine tørklæder for at pynte
på dem.
			
RSO
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Havva viser sit håndarbejde
frem på Netværkshusets
tekstiludstilling.
Foto: RSO

Tina ser til mens
Baserat arrangerer de
smykker, hun har med
på udstillingen.
Foto: RSO
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Juletræstur
AF John Borritsø
søndag den 4. december kl. 9.30 kørte vi fra
Albertslund Nord ud i Det blå (eller nærMere det
grå). Ved Roskilde fik vi da nogle Solstrejf, men i det
hele Taget var det lidt koldt og kedeligt Vejr.
Vi kørte til nisseland, som Ligger mellem jyderup og Mørkøv, hvor vi var kl. 10.35
lidt for tidlig, da de først åbnede kl. 11.00, Men det var værd at vente på.
Der var meget at se på, og det var utrolig flot, så man kunne let få 3 timers
tid til at gå. Hos naboen lindholdgård kunne man købe juletræer, nogle købte
julepynt, troldegrene, og andre juletræer, som blev fragtet med hjem i bussen.
Kl. 12.45 brød vi op, og kørte mod slagelse, Efter kun ca. 6 km. og 15 min. var vi ved
bromølle kro, hvor de stod klar med et frokost bord, som var lige til at gå til
med flere lækkerier.
Her spiste og hyggede vi os til kl. 16.00, der stod bussen igen klar til at kører os
tilbage til Albertslund nord, hvor vi var kl. 17.30, efter en god tur.
Tak til dem der engagerede denne gode tur.

Et mylder
af nisser
og jul i
Nisseland.
Foto: John
Borritsø

Birthe og
Otto ser
sig om i
Nisseland
Foto: John
Borritsø

Tidligere og
nuværende
Nordbeboere
hygger
sig på
juletræstur
Foto: John
Borritsø

Et
veldækket
julebord på
Bormøllekro
Foto: John
Borritsø
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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.

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
en praktisk hånd med i ny og næ, er der masser af
gode muligheder for det.
Du får masser af gode oplevelser med andre engagerede 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
Kunne du tænke dig at..
- Starte en hobbyklub for børn i Nord.
- Skrive en side til Nordstjernen en gang i mellem
(det blad du sidder med i hånden).

Du kan hente ansøgningsskema og se mere om ABCkroner på

- Beboere som har lyst til at prøve kræfter med at
lave lokal-tv i Nord.

www.abcenter.dk/abc_kroner.htm

- At hjælpe til i lektiecafeen for områdets børn.
- Undervise kvinder i brug af internettet.
- Træne fodbold med andre unge/ældre i Nord
- Starte en madklub for yngre familier
Mulighederne er mange..
Har du lyst til at gribe dem så kontakt
aktivitetskoordinator Rikke 60 35 46 34 eller
rso@bo-vest.dk
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Håndbog for frivillige i
boligområderne
Af Mai Green Petersen

Nu er den her, den længe ventede frivillig-håndbog,
som der har været arbejdet med i ABC-regi siden
2009.

Håndbogen beskriver, hvilken type opgaver man
kan påtage sig som frivillig i et boligområde. Den
synliggør, hvilke tilbud, ABC har til frivillige. Og så
besvarer den nogle af de spørgsmål, man kan have
som beboer, hvis man udfører frivilligt arbejde i
boligområdet, eller gerne vil gøre det. Spørgsmål
som f.eks. ’Hvor kan jeg søge penge til mit projekt?’
’Hvor kan jeg være med, hvis jeg ikke selv vil sætte
noget i gang?’ ’Hvor kan jeg finde andre frivillige, der
vil hjælpe?’ ’Hvad kan jeg få af uddannelsestilbud?’
Og ’hvordan får vi nye beboere til at stille op til
bestyrelsen?’
Håndbogen er blevet til gennem dialog i det
frivillighedsudvalg i ABC, der siden 2009 har arbejdet
på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde
i boligområderne. I udvalget har der deltaget
frivillige beboere fra Syd, Nord og Blokland, både

bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, samt
ansatte i ABC.
Der er i disse tider brug for frivillige mange steder
i samfundet. Hvorfor skal man lige vælge at gøre en
forskel i ens boligområde, når der er så mange andre
spændende muligheder for at lave frivilligt arbejde?
Det er en af de ting, vi har diskuteret i udvalget. Et
af svarene er, at det skal være tydeligt, hvad man kan
og må som frivillig. Derfor har udvalget nu udgivet
håndbogen.
Udvalget har også sat nogle nye traditioner i
søen: Årets beboer-prisen, som nu kører for 3. år
i træk, og som skal sætte fokus på de mange, der
gør en forskel for boligområderne i hverdagen.
Og studieture, der skal give bestyrelserne og
andre frivillige inspiration til frivilligt arbejde fra
boligområder andre steder i landet.

Det er også kommet frem i udvalgets arbejde, at der
er brug for erfaringsudveksling de frivillige imellem.
Derfor er der blevet oprettet en værktøjskasse på
ABC’s hjemmeside, hvor der med tiden skal være
flere og flere gode links, tips og idéer at hente.
Tanken er, at bestyrelser og andre frivillige bidrager
med deres erfaringer med forskellige aktiviteter,
f.eks. afholdelse af beboermøde eller frivillig
bemanding af genbrugsgårde. Der er også oprettet
en facebook-gruppe, hvor man kan dele og diskutere
forskellige ting eller efterlyse råd fra andre frivillige.
Det er desuden blevet klart, at boligområderne skal
blive bedre til at afgrænse, beskrive og synliggøre,
hvor der er brug for frivillige. Til det formål er der
oprettet en FrivilligJobbank på ABC’s hjemmeside,
hvor man kan opslå store og små opgaver, som
der kan bruges frivillige til. Det er vigtigt, at der er
opgaver af forskelligt omfang, hvad angår tid og
ansvar, hvis man vil have flere frivillige på banen.
Du finder håndbogen her:
http://www.abcenter.dk/frivillighaandbogen.html.
Du kan også få et trykt eksemplar ved henvendelse
på ABC-kontoret.
Vi håber, at håndbogen vil blive taget godt imod,
og at mange vil benytte sig af de nye redskaber og
initativer.
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“Sommerfluen”
Puha!! Det var ellers en våd sommer – det havde
været bedre hvis det havde været en kåd sommer,
men sådan er der så meget.Vejret kan vi ikke styre
– jeg mener, dét kan vi heller ikke styre.

Nå, Fluen skal – som andre ”mennesker” engang
imellem ud i vejret, og det har været en blandet
fornøjelse. Jeg prøvede at være smart – prøvede,
at flyve mellem regndråberne – men den gik ikke,
hvad jeg har brugt af tid på at tørre mine vinger, kan
I vel næppe forestille jer, eller kan I? I sådan en våd
sommer har min ”fætter” myggen kronede dage, det
”stak” mig en dag, at det måske havde været en god
idé, det at være myg, det ser så nemt ud, blot sætte
sig på et uskyldigt menneske – og så er middagen
serveret – uanset om det er dag eller nat.
Her i vort område er der i sommerens løb ikke sket
de store ting, der er noget med, at ferien spiller ind,
når et eller andet går i stykker, men så man jo lære
at vente. Nu venter vi så på, at udeområderne skal
blive helt færdige, men det kommer vel.
I nogle af indgangsparterrerne har der været
lidt problemer. Forstået på den måde, at nogle
unge mennesker, som ikke bor i de tilhørende
opgange, misbruger indgangspartierne som en slags
varmestue. Man står og ryger, men cigaretskodderne
smides, sammen med den tomme pakning, blot
på gulvet, det pynter ikke, og det pynter heller
ikke, at de nye borde/bænke brændemærkes og
ridses, og det pynter heller ikke, at der er tomme
sodavandsdåser i blandt det henkastede affald. Selv
for en flue er det ret uforståeligt. Det kunne være
interessant at høre, om de unge mener, at så får de
måske et arbejde eller hvad ved jeg, når de laver
sådanne ting – de skulle tænke sig lidt mere om!
Beboerne i de pågældende opgange er grundigt
trætte af det unødige ophold. Hvorfor bruger de
unge mennesker ikke Pavillonen – den er indrettet
til dem?
Jeg hører her i mine følehorn, at vor bebyggelse
runder 40 år i september 2011, det er dog noget.
Så forstår man bedre, at det var nødvendigt med
en renovering. I årenes løb er der jo også blevet
”renoveret” en del af beboerne, hvis man må kalde
16

det sådan. Nogle er der dog tilbage fra starten, og
så vidt jeg ved, er der en samtale med nogle af dem
andet steds i dette beboerblad.
Efteråret stunder til, som nogen siger, så nu
begynder jeg at lede efter et brugbart sted at
gemme mig i, huslejen skal dog ikke være for høj.
Og så har jeg hørt i krogene, at vi snart skal til
beboermøde igen - jubii!
Og det var vi så – til beboermøde altså her i
september måned. Det ene beboermøde efter det
andet ligner hinanden utroligt meget. På invitationen
til mødet skriver man på side 2: ”Budgetmøde lige
som sidst….”! Det er da ikke noget at prale af,
hvorfor skriver man ikke: ”Budgetmøde….bedre
end sidst” – se dét ville der være noget ved, så
forventede man da noget. Men det er selvfølgelig
beboerne, det kommer an på – ikk’?
Og så lige en tilføjelse: Her i oktober måned ser
man at broerne ud til Stensmosevej er ved at blive
repareret. Broen fra Kildegården er blevet malet
– og så er det, jeg tænker: man burde lave en
tipskonkurrence! Hvor? Jo, det er da ’spændende’
at se, hvor lang tid der går, før det nymalede er
blevet ”forbedret” med diverse tags og underlige,
barnagtige tegninger i mange farver. Der er ingen
præmie til den som vinder, men alligevel…

disco

Ps. Føj hvor er det blevet vinter nu. At finde et godt
vinterhi er altså svært, for ikke at tale om at flyve i
den blæst.
P.p. s. jubi jeg har fundet et sted!
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Ingen er for stor til
at vise venlighed og
høflighed
–men nogle er for
små.
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Med ABC på besøg i Aarhus
Lørdag den 28. maj havde ABC inviteret
afdelingsbestyrelsesmedlemmer,
beboerbladsredaktioner samt beboere på en
studietur til Aarhus. Indholdet af turen var bl.a. at
lære en lille smule om beboerjournalistik, men også
at se, hvordan der ser ud i Gellerupparken i Brande.

På rundtur i
Gellerupparken.
Foto: Grethe
Kock

Der var plads til 35 personer fra afdelingerne i
Albertslund Nord, Kanalen, Albertslund Syd og
Blokland, så der skulle tilmeldes et stykke tid i
forvejen.
Vi var 3 deltagere fra AB Nord, Jeannette og Ib fra
redaktionen, Stine fra aktivitetskoordinatorkontoret
samt beboer Bruno Thomsen.Vi blev afhentet kl.
ca. 7.00 i strålende solskin og kørte derefter mod
”Broen”. Undervejs blev der serveret morgenmad
i bussen medens det smukke sommerlandskab
panorerede forbi bussens vinduer. På ”ingen” tid
havde vi passeret Fyn, pludselig var vi forbi Vejle
og omkring kl. 11.00 var vi i Aarhus. Bussen satte
os af lige i nærheden af Klostertorvet – den måtte
parkere et andet sted i omegnen af Domkirken – og
så var der omkring ¾ time til at gå lidt rundt i de
nærmeste gader.Vi skulle spise frokost kl. 12.30 på
et par restauranter på Klostertorvet som havde
de charmerende navne ”Ministeriet” og ”Café
Smagløs”. Nu var det jo ikke så meget navnene på
Ib og Rikke interviewer hinanden som en del af dagens
program i Gellerupparken.
Foto: Grethe Kock

spisestederne det gjaldt, men maden, og den var god
nok, om end noget forsinket det ene af stederne.
Efter frokosten gik turen så til Gellerupparken.Vi
ankom til ”Foreningernes Hus” og blev modtaget
af Birger Agergaard, som leder ”Borgerjournalistik
Workshop”. Efter indtagelse af en kop kaffe gik vi
så i gang med ”studiet”. Birger Agergaard opstillede
forskellige kriterier for god – eller om man vil
– dårlig borgerjournalistik. Nu skal læserne gerne
hæfte sig ved, at vi deltagere ikke er uddannede
journalister, så der var mange ting, man skulle huske
på – og gerne lære lidt af. To borgerjournalister fra
området gav os nogle af deres erfaringer, fortalte om
deres uddannelse og svarede på spørgsmål. Lyden
i lokalet var ikke den bedste, så noget er muligvis
smuttet for os deltagere.Vi fik dog lært noget om
journalistik: Fx den interessante historie, nyheder og
hvordan skriver jeg det.
Vi skulle også interviewe hinanden parvis, så vi blev
delt op i diverse hold. Desværre havde vi ikke tid
nok, så vi måtte have ”hurtigskriverne” i gang, og så
afleverede vi vor lille opgave til Birger. Han skimmede
så det afleverede, og hans kommentarer fik vi så
udleveret på hjemvejen. Så kunne vi så sidde dér i
bussen og finde ud af, om vi havde opfattet det hele
rigtigt.
Med Birger som guide foretog vi så en rundgang i
noget af Gellerupparken.Vejret var imidlertid blevet
noget dårligt med stærk blæst og regnbyger – det
tog lidt af fornøjelsen.Vi fik oplyst, at man ser frem
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til en renovering af hele området på ¾ milliard kr.! Det er dog en sjat penge, men man er af den mening,
at det vil fremme integrationen på alle måder. Der skal foretages nedrivninger, gadegennembrud, nyt
beboerhus og meget mere.Vi gik så rundt, men man kan da undre sig over, at de ansvarlige ikke allerede
fra starten af byggeriet ikke har kunne finde ud af, at betonhuse ikke behøver at være grimme og kedelige,
jeg tror ikke prisen var blevet højere af den grund.
Gåturen op til bussen sluttede lige ved Bazar Vest, og så kørte vi mod havnen, hvor færgen ankom efter
omkring en times venten. Blæsten var taget til, og på vej mod Odden færgehavn fik vi lidt af en gyngetur.
Hvad vi også fik, var en næsten overdådig buffet med alt hvad man kunne ønske sig, også af drikkevarer.
Det blev dog ikke misbrugt. I silende regn gik det så hjemad og vi ”landede” i Albertslund omkring kl.
22.00. Alt i alt en god og navnlig en interessant tur – med stof til eftertanke.
Disco

For piger mellem 4-6 klasse
Kom og få hjælp til lektierne,
- eller evt. bare få noget fred og ro.
Du kan bruge computer og få hjælp til
lektierne.
Der vil være saftevand og kiks, så det bliver
hyggeligt.
Torsdag fra 15.00 - 18.00 i Pavillonen
Glæder mig til at se dig.
Hilsen Assma Idrissi 28 15 06 36
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OS I NORD - AB

Os i Nord
for beboerne
i Dam-, Kær- og Kildegården
82. Udgave

Telefon- og adresseliste
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.
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Per Mogensen, Kildegården 14. st.
Tonny Kierulff, Kærgården 16, 3 th
Suppleant
Anita Lykke Frandsen, Kildegården 6, 3 tv
Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør:
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.
Flere skribenter er meget velkomne.
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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

OS I NORD - AB

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 lægge 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-, Kærog 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 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.
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BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne
i Bæk- og Fosgården

Telefon- og adresseliste
Afdelingsbestyrelsen i VA afd. 8
Afdelingsbestyrelsesmødelokale Bækgården 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
Mail: va8-best@albertslundnord.dk
Bestyrelsesformand
Anita Kallesø
Bækgården 15, st.,
tlf. 88 38 33 10.
Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Grand
Fosgården 12, 3. th.
tlf. 43 62 43 60.
Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv.
tlf. 43 64 60 83.
Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th.
tlf. 43 62 06 52.
Mikkel Rømer Jespersen
Bækgården 15, 3. th.
tlf. 40 98 00 98
Mogens Lethraborg (suppleant)
Bækgården 9, 3. mf.
tlf. 43 64 61 25
Kontakt til Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor),
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com
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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

BÆK & FOS - VA

Så flot er det blevet - før og efter..

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. 43 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 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.
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Kalender
Hver uge

Særlige arrangementer

Lektiecafe i Pavillonen

Bankospil

For piger 4-6 klasse
torsdag 15.00 - 18.00

Klub Nord

Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-15 år) mandag-torsdag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdag-onsdag kl.
18.30-22.

Beboerhuset Bækgården 17
Første mandag i hver måned kl. 19.
6. februar
5. marts
2. april
14. maj
4. juni

Fællesspisning

Stavgang

Hver tirsdag kl. 18.30
Mødested ved beboerhuset Bækgården 17
Vi drikker kaffe bagefter.

Zumba

Mandag kl. 19.00-20.00
Torsdag kl. 18.00 -19.00
i AB´s Beboerhus Damgården 9

Beboerhuset Damgården 9
Første onsdag i hver måned kl. 18.00.
1. februar
7. marts
11. april
2. maj
6. 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.

Tai Chi

onsdag kl. 17-20 - nu med to hold.
Damgården 6
Instruktør Søren Frey

Pigeklub

Hver man og onsdag kl. 17-20 i Netværkshuset.
Damgårdsvej 10.

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

Baros - Folkemusik.
Onsdag kl. 20, Bækgården 17.
Kultur & Samfund/Happy Pc klub
Lørdag og søndag kl. 10-14, Pavillonen.

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktionen inden 1. februar 2012.
Nordstjernen@albertslundnord.dk eller på ABC kontoret i Bækgården 17

