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Kvidder fra redaktionen
Nu har kulden og sneen lagt sig over vores boligområde, året er ved at være ved sin slutning.

Kilde-, Kær-, Dam-, Bæk- og Fosgården eller bare
”Gårderne” som det populært kaldes, faldt i 2009
ud af den daværende ghettoliste. Det kan vi jo kun
glæde os over.
Som sådan er der jo ikke noget galt i at lave en liste
som skal gøre opmærksom på de boligområder som
har brug for særlig opmærksomhed og hjælp. Dog
har det ofte den utilsigtet konsekvens, at mediernes
dækning bliver så intens og karrikeret, at man som
beboer kan læse om sit eget boligomårde, uden at
kunne genkende det billede der bliver tegnet.
Langt de fleste beboere i Albertslund Nord er glade
for at bo her, og synes deres område af og til bliver
offer for uretmæssig negativ omtale. Dette nummer
giver bl.a. med artiklen ”Hvor er her stille og roligt” indblik i hvordan nye familier er blevet positivt
overrasket over deres nye boligområde. Læs mere
på siden 6-7. Bladet giver også et indblik i hvordan
styregruppen i Nord byder nye beboere velkommen
for at styrke deres netværk og virkelyst i boligområdet (se billederne s. 7).

uanset hvilken tradition man tilhører. I løbet af
efteråret holdt vi Eidfest i Netværkshuset og her i
december holdt vi juletræsfest i Damgårdens beboerhus. De to sociale arrangementer har været
åbne for alle og især til julefesten kom børn med
mange forskellige baggrunde og hjalp med at slutte
ring rundt om juletræet. Læs artiklen på side 23 om
”Hjerternes fest” hvor skribenten opfordre til at
have større nysgerrighed og åbenhed overfor hinandens højtider.
At bo mange forskellige mennesker sammen er
aldrig let, og det er snublende let at udpege på mennesker med andre norm og værdisæt end ens egne,
som de forkerte, men tolerancen er blevet større
generelt. Jeg hører rundt omkring de små gode
historier om naboer som kender, respekterer og
værdsætter hinanden - også hinandens forskellighed.
Inde i bladet kan du læse om flere eksempler på beboere i dit boligområder som gør noget for at gøre
Gårderne til et godt sted at bo.
Styregruppen og jeg håber, at der i 2013 vil være
endnu flere af jer beboere, der har lyst til at være
med til at gøre en positiv forskel for boligområdet.
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På trods af at vi i Gårderne faktisk lever sammen
på tværs af mange sociale, økonomiske, etniske og
religiøse skel bliver vi ikke uvenner over hvilken højtid vi skal fejre hvornår og hvordan. Vi holder både
juletræsfest og Eid-fest.
Nordstjernen Nr. 24 december 2012
Bækgården 17, 2620 Albertslund

Ansvarshavende redaktør:
Jeannette Nauta-Ridderstrøm (Subito)

nordstjernen@albertslundnord.dk
www.albertslundnord.dk

Redaktion
Tina A. Messaoudi (TUNA)
Troels Jørgensen (Trojor)
Ib Eilertsen (Disco)
Rikke Stougaard Olesen (RSO))

Udgivet af AB Nord,VA afd. 8 og ABC i
Albertslund Nord. Bladet husstandsomdeles i
Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården.
Næste deadline: 1. feb. 2013
Tryk: VA afd. 8.
Oplag: 600 eksemplarer og på bestilling.

Forside:
Layout: Rikke Stougaard Olesen (RSO)
					



Har du noget på hjertet...
...men mangler modet eller færdighederne til at få det ned på papiret? Så hjælper
redaktionen gerne. Ordblindhed, nedbrændte 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.
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Ny boligsocial helhedsplan i Nord
Pr 1. januar 2013 starter en ny helhedsplan i Nord som løber 4 år frem til (31. december 2016). I
Albertslund Nord kan det ses som en forlængelse af den ABC-partnerskabsaftale som har fungeret siden
2008. De 3 boligområder, som indgår i det boligsociale arbejde i den kommende periode er udover
Albertslund Nord, Hedemarken, Blokland og Kanalens Kvarter, som tilsammen udgør 6 afdelinger.
Styregruppen i Nord (bestyrelsesmedlemmer fra hhv.VA og AB, 1 kommunal repræsentant og områdets
aktivitetskoordinator) har gennem en løbende proces peget på, hvad den fandt vigtigt at arbejde med i
kommende periode. Arbejdet i Albertslund Nord vil have fokus på at styrke beboernetværket, involvere
flere frivillige beboere, udvikle beboerdemokratiet samt inkludere flere beboergrupper i områdets sociale
liv. Det kan f.eks. være gennem forskellige netværksskabende aktiviteter, kompetencegivende forløb,
formidlingsopgaver eller sociale projekter som forskønner udearealerne.
Overordnet i ABC og dermed også i Albertslund Nord fokuseres der på to overordnede indsatser:
Indsatsområdet ”Børn, unge og familier” arbejdes der med på tværs af boligområderne, gennem den
tværgående børn- og ungemedarbejder med fokus på børn og unge i alderen 8 til 18 år. Indsatsen udføres i
samarbejde med de 4 lokale aktivitetskoordinatorer, hvor fokus mere er på forældrene.
Indsatsområdet ”Beboernetværk, inddragelse og demokrati” arbejdes der med lokalt i de enkelte
boligområder, og dermed også i Nord gennem den lokale styregruppe.
I ABC arbejdes der efter ABCD metoden, som handler om at sætte fokus på ressourcerne i boligområdet, i
stedet for på problemerne, om at skabe netværk mellem de lokale ressourcer og om at lade lokalsamfundet
sætte dagsordenen. Heri ligger også, at hvis det boligsociale arbejde skal være bæredygtigt og have effekt på
sigt, skal det bygge på lokale kræfter og ikke på udefrakommende, der tager værktøjskassen med sig igen,
når de går. En vigtig opgave for ABC er derfor at sørge for, at der hos frivillige beboere opbygges tradition
for og kompetencer til at iværksætte netværksskabende og brobyggende aktiviteter, så denne indsats på sigt
bliver selvbærende.
Der skal sikres ejerskab på alle niveauer gennem en fortsat decentral organisering med plads til udvikling og
forskellige former for inddragelsesprocesser, da det er de ting der skabes fra bunden, som giver ejerskab på
sigt. Derfor skal der bygges videre på det der fungerer og på de frivillige beboeres engagement, med henblik
på at endnu flere beboere involverer sig og
at alle aktiviteterne bliver forankrede hos
beboere eller samarbejdspartere.
På billedet ses en
del af styregruppen
for de boligsociale
indsatser i Nord.
Den tæller
medlemmer fra
bestyrelserne i AB og
VA. en repræsentant
fra Albertslund
Kommune og Nords
aktivitetskoordinator.

tilbyder nu:
Du har nu mulighed for at modtage
nyheder om aktiviteter i dit område
direkte på din telefon!
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Beboerferien 2012

Hvalpsund i Nordjylland var vores mål.
Af Anita Kallesø
I år blev der lagt op til, at vi som frivillige, selv skulle
prøve at stå for denne tur.
Det var en stor ting at sluge, og det ville blive et
stort ansvar.Vi har jo altid haft vores Aktivitetsmedarbejder til
at varetage
denne
opgave, og
bare fulgt
med, men
nu skulle vi
pludselig selv.
Og da mit
hjerte altid
har brændt
for denne
aktivit,
meldte jeg ud,
at jeg gerne ville tage ansvaret, med hjælp fra andre
frivillige,så gik vi i gang med at planlægge.Vi valgte
stedet ”OVER KOEN” i Limfjorden, et skønt
naturområde med vand og strand. Der var dejligt
uden og omkring lejren,
med dyr, og
gode legemuligheder.
Søndag den8-Juli, drog vi
afsted, herfra
Albertslund
Nord. Vi var
50 forventningsfulde
personer,
som nu skulle have 5 dage sammen, hvor vi kunne
lære nye beboere at kende.
Det var en lang bustur, men vi nåede vores mål, og
blev godt modtaget af værtsparret, og de havde hejst
flaget, for vores skyld. Og solen skinnede den dag.
Børnene gik straks i gang, på de frie omgivelser,
især var det stranden der trak, hvor der var mange
krabber, at der var fangst af disse, men ikke så rart
at bade. Desværre havde vi mange regnvejrsperioder,


og vi måtte tit hygge os inden døre, godt at vi havde
en masse gode legesager og spil med, især ” UNO”
Der blev hygget med god mad, og alle hjalp til, så der
var ingen der manglede noget.
Vi fik lavet dej til Snobrød, og det hele var sat op,
men så kom regnen, og det hele gik næsten i opløsning, men der blev da nogle forkrøblede brød til alle.

Der var skattejagt, og de store piger, især Helene,
lagde store kræfter i dette, tak til alle jer, der gav alle
børnene en stor oplevelse.
Tirsdag var udflugtsdag.Vi havde målet ”FÅRUPSOMMERLAND” Madpakker blev smurt, og vi
havde en dejlig dag der, uden regn.Vi kom lidt sent
hjem, busturen var lang, men trods alt fik vi mad
på bordet , de små var meget trætte, ja det var vi
nok alle, efter en lang dag, men alle havde haft gode
oplevelser. Igennem disse dage var der tid til hygge,
og det var det, der gav mig noget med hjem, og der
blev også knyttet gode venskaber. Torsdag var det tid
at bryde op, trist men sådan er det jo. Da vi skulle
pakke bussen, blev det igen regnvejr, der sagde spar
to, og øv hvor blev vi våde, inden vi kom ind i bussen.Vi kom dog tørskoet hjem, og blev modtaget af
Rikke,og hun var ikke i tvivl om, at det havde været
en god ferie.
Jeg vil hermed sige tak til jer alle, for hjælpsomhed,
og fordi i var så positive, så derfor havde vi en rigtig
god ferie tur.
Håber der bliver holdt liv i denne aktivitet fremover,
især for dem som virkelig har brug for sådan en
ferie.
Tak fra mig, for en god ferie.------ANITA KALLESØ
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Juletræsfest i Nord
Søndag d. 2. december blev der holdt juletræsfest i
Beboerhuset i Damgården 9. Der var lagt op til julehygge
med flot pyntet juletræ og dejlig gløgg og æbleskiver.
For børn og voksne var det muligt at lave en flot
juledekoration til at tage med hjem eller klippe julehjerter
og lave laaange guirlander.
En masse børn prøvede også kræfter med småkagebagning
og det blev til mange fyldte poser med småkager, som de
fik med hjem.
Højdepunktet på dagen var da selveste julemanden
kiggede forbi med flotte slikposer til børnene og sang og
dans om juletræet.
Alle indtægter fra dagen er givet videre til julehjælp til
trængte familier via Herstedvesterkirke.
Stor tak til Maria og Diana og deres familier for deres
store arbejde med at arrangere festen. Også tak til alle jer
andre som deltog og
hjalp
på
dagen.



ALBERTSLUND NORD



Hvor er her stille og roligt...

Velkomstaften fo

...således beskriver Maria og
Flemming deres oplevelse af
Albertslund nord. For godt et
halvt år siden flyttede de ind i
lejligheden via ”grøn anvisning.”
De kom fra provinsen og det tog
blot godt en uge inden de havde
fået tilbud. De havde imidlertid fra
bekendte hørt lidt dårlig omtale
af området; men er som ovenfor
nævnt blevet glædeligt overrasket.
De er glade for nærheden
af station, indkøbscenter og
grønne områder. Umiddelbart
efter indflytningen blev de budt
velkommen af imanen, der bor i
samme opgang.
Tidligere var de nødt til at have
to biler; men nu klarer de sig fint
med 1 bil og allerede nu kan de
regne ud, at der skulle kunne blive
til en tur til Thailand med deres
2 børn i næste sommerferie.
Og de er utroligt glade for
at institutionen til børnene
er lige i nærheden - og i den
forbindelse kan de godt savne
yderligere legemuligheder som
f.eks. sansegynge, vippe, klatrenet
og legehus i deres umiddelbare
nærhed.
Ved at besøge hjemmesiden blev
de klar over at markedsdagen
skulle løbe af stablen og de
besluttede, at der kunne de
godt stille deres arbejdskraft
til rådighed; og de er absolut
indstillede på at være med når
andre praktiske arbejdsopgaver
skal løses. I det store og hele
er de glade for at have fået
mulighed for at flytte ind i så stor

En hyggelig sammenkomst var
resultatet af styregruppens
anstrengelser med at få arrangeret
velkomstaften.
En aften hvor nytilflyttere
var inviteret til en mindre
sammenkomst for at møde
både ejendomsansatte,
beboerdemokrater og andre
frivillige.
Efter snakken at dømme var der
livlig udveksling af erfaringer med
at flytte ing og bo i Nord.
Beboere i alle aldre var
repræsenteret og alle nød mad
og drikke og hørte på indlæggene
fra både den ene og anden, som
havde boet og virket i bebyggelsen
i nogen tid.
Der var også blevet tid til at
brygge en quiz sammen, som
vakte megen interesse, og det
lykkedes et par enkelte at svare
rigtigt på spørgsmålene, som alle
naturligvis havde relationer til
vores område.		
trojor

en lejlighed og er både tilfredse
med at det er B-ordning for
lejlighedens stand ligesom de
også fremhæver fordelen ved at
have hobbyrum med el-stik. Jo det
kan næsten ikke være bedre - dog
hvis de skal gøre opmærksom på
et par problemer; så er det at det
var lidt vanskeligt at kommunikere
med beboer-servicen; og så
mangler der afmærkning af
p-pladser, hvilket betyder at
Flemming ikke kan få parkeret,
når han kommer sent hjem. Så
enten striber eller søm kunne
være en løsning på det lille
irritationsmoment. Og hvad angår
tryghed føler de sig fuldstændig
trygge ved at færdes i bebyggelsen.
Så jeres udsendte kan konstatere
at endnu en tilfreds familie er
flyttet ind i Nord.
trojor

På trods af at familien er ny i
boligområdet var Maria og Flemming
allerede i september med til at lave
markedsdag og på trods af fuldtidsjob
og små børn fandt de også tid til
sammen med andre frivillige at
arrangerer årets juletræsfest.
Foto: RSO

Billeder fra
en hyggelig velkomstaften, hvor en del af
vores nye naboer fik hilst på hinanden
Foto: RSO
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or nyligt indflyttede

En dejlig lejlighed..
..det er Ries umiddelbare reaktion på spørgsmålet om det
at flytte ind i Nord. Hun er indfødt albertslunder og med
Marcus og Magnus kom de ind efter 4 måneders ventetid.
hun synes, at bebyggelsen er miskrediteret i byen; men
efter en snak med en kammerats forældre, så blev hun
beroliget. Og så var det så lidt af en kamp at få den lejlighed,
som hun helst ville have. Men de kunne godt lide at der
var legepladser, grønne områder og i det hele taget er der
hyggeligt
med flinke
Rie og
hendes
to sønner
Marcus
og
Magnus.
Foto: RSO

ejendomsfunktionærer og der hvor de bor er der stille og
roligt. Og selve lejligheden er dejlig og fint istandsat med
nydelige gulve.
Og lige meget hvornår hun kommer hjem føler hun sig
helt tryg og er virkelig glad for at bo her. Og det er synd at
ikke flere har fået øjnene op for det tiltalende område, som
Rie udtrykker det. Og hvad angår andre beboere, kan hun
godt lide at der er folk omkring hende, og alle tager hensyn
til hinanden ligesom man også hilser.
Rie deltager meget i drengens fritidsinteresser og har
selv spillet fodbold og kan da også forestille sig at blive
aktiv i bebyggelsen om 4-5 år, for når hun melder sig til en
aktivitet gider hun ikke gøre det halvt.
En ting er hun lidt ked af og det er rygningen i parterren.
Men når hun snakker med de unge omkring problemet
er de søde og rare og kan godt forstå at det ikke er
behageligt.
Men ellers er der glæde og tilfredshed hos Rie.
trojor
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På job for Nord
Her kan du se, alle os der arbejder i dit boligområde.Vi glæder os allerede til samarbejdet i 2013



Brian
Ejendomsfunktionær

Haluk
Ejendomsfunktionær

Servet
Ejendomsfunktionær

Morten
Ejendomsfunktionær

Peter
Ejendomsfunktionær

Rita
Ejendomsfunktionær

Bjarne
Førstemand

Peter
Ejendomsfunktionær

Rugi
Driftsassistent

Torsten
Driftsleder

Kay
Kontorassistent

Niels
Ejendomsfunktionær
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Nyt fra Ejendomskontoret
Vi skærer det lige ud i pap! :)

Sådan her vil vi rigtig gerne have
dine papkasser. Rene og helt fladt.

Da vi oplever meget store problemer med sortering af pap,
vil vi her fortælle dig hvilke former for pap, du må kaste i dit
papbur.
For at pap kan genbruges må det ikke være bladet med plastik,
flamingo, pizzabakker, mælkekartoner, æggebakker, madaffald,
fyldte bleer og mange andre gode ting.
Når du afleverer papkasser skal de være ”trampet” flade, desuden skal de være rene og tørre. Når der er madrester i pappet
udgør det en smitterisiko for personalet og desuden får vi nye
husdyr - rotter!

Tramp pappet fladt før du smider
det i buret.

Tøm kassen for plastik og
flamingo og smid det i de store
skraldespande med låg.

Find 5
fejl på
billederne

Mælke- og saft kartonner hører
ikke til som pap de er foret med
plastik.
Store baljer af hård plast
stilles som storskrald

Æggebakker sorteres
ikke som pap, men
som almindeligt affald.
Fotos Rita og Haluk
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Børn & Unge

Af Lone Holm Clausen

Efterårsferie for børn! Strøgtur, banko og bolsjekogning i Nord
Efterårsferien kan være grå og kedelig, derfor havde
ABC arrangeret en masse forskellige aktiviteter for
børn i alle ABC områderne heraf flere aktiviteter i
Nord.
Onsdag inviterede fritidspatruljen til hyggeligt
bankospil for børn i Bækgården 17.
Torsdag stod den på store bolsjekogning. Med hjælp
fra fritidspatruljen fik de fremmødte børn lov til at
lave mange forskellige slags bolsjer og de endte alle
med at få nogle store poser bolsjer med hjem så der
var rigeligt at dele ud af til hele familien.

Pigeklubben i Netværkshuset har ændret åbningstider og fået nye frivillige kræfter
Pigeklubben i Netværkshuset er en hyggelig lille
pigeklub for piger i alderen 10 – 18 år. Pigerne
kommer særligt for at få hjælp til lektierne. Frem til
november har lektielæsningen været varetaget af en
fast lektiehjælper som desværre er stoppet. K lubben mangler derfor nu nye frivillige som har lyst til
at lave lektiehjælp med pigerne.
Ellers går tiden i pigeklubben med at spille Wii,
snakke, lave mad, strikke og bare hænge ud ved computerne.
Fra november har pigeklubben åbent hver mandag
allerede fra kl. 16 – 20. Der er ikke længere åbent
om onsdagen.
Hjælp pigeklubben: Er du kvinde og har du lyst til
at gøre en forskel, så meld dig som frivillig i pigeklubben. Det kræver kun du har lyst og tid ca. hver
anden mandag. Kontakt Lone på 60 35 46 32 eller
lhc@bo-vest.dk

Mandag var 12
piger fra Nord
med på strøgtur
til København.
Pigerne trodsede
regnen og havde
en hyggelig dag
hvor vi først spiste
pizza sammen og
bagefter fik lov at
gå Strøget tyndt.
Dagen sluttede
kanalrundfart
i Københavns
havn så pigerne
fik set Operaen,
Amalienborg,
den lille havfrue,
Christiansborg og
meget mere..Foto:
Lone Holm
10

Bolsjekogning og børnebanko
Foto: Lone Holm
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Eid-fest - hvordan og hvorfor?
Jeg har inviteret Rashida og
Nadia, til en snak om hvordan og
hvorfor de fejre de traditionelle
Eid-højtider. De bor begge i Nord
og har boet her i mange år. Deres
børn er næsten alle sammen store
og godt på vej med uddannelse og
job.
Eidfest fejres to gange om året,
den første når Ramadanen er slut
og den næste 3 måneder senere.
De kaldes hhv. den lille og den
store Eid.
Lille Eid
Jeg spørger Rashida og Nadia om,
hvordan de fejrer højtiderne.
Rashida fortæller, at dagen efter
fasten, står hun tidligt op for at
bage safnesj, det er en traditionel
slags kager, som minder lidt om
donuts, dejen bliver kogt i olie
og derefter drysset med sukker.
Kagerne bliver spist sammen
med almindelig morgenmad
inden familien køre i moskeen.
I moskeen er der bøn og man
høre imamen læse et stykke.
Efter den højtidlige del er det
tid til den mere afslappede. Alle
har taget en ret med til buffeten,
så der anrettes et festmåltid i

moskeen. Mens de voksen ønsker
hinanden gældelig Eid, er børnene
mest optaget af more sig på
hoppeborgen udenfor. Det er en
festdag for alle. Mange børn har
fået nyt tøj til anledningen, og de
fleste får også gaver i form af slik
eller penge til f.eks. en biograftur.
På den måde, er det lidt lige som
jul tilføjer Nadia.
Efter besøget i moskeen er det
tid til at besøge venner og familie,
som man ikke har haft mulighed
for at hilse på i moskeen. Rashida
har næsten altid en lille ting eller
noget sødt med som gave.
Om aftenen samles hele familien
til mad. Der bliver spist, snakket
og hygget. Det er rigtig rart at
være samlet alle sammen siger
Nadia.
Store Eid
Rashida fortæller at til den store
Eid mindes de historien om Isak
der skulle ofre sin søn. Hendes
mand tager ud til en slagter og får
slagtet et lam, om aftenen samles
alle i familien for at grille lammet
eller lave en god gryderet. Mange
steder i verden deles lammet
ud til de fattige. Det er ikke så
aktuelt i Danmark,
men Rashida fortæller
at nogen også giver til
deres nabo, selv om
de ikke er fattige. I
islam er det vigtigt at
være gæstfri og tænke
på andre. Man skal
altid forsøge at hjælpe
andre, uanset hvor de
kommer fra og hvilken
religion de tilhører.
Talen falder på terror

og når uskyldige mennesker
dør, og Rashida understreger,
at det er mennesker som har
misforstået islam.
Rashida og Nadia har begge
deltaget til Eidfesterne i
Netværkshuset. Det betyder
meget for os, fortæller Nadia, vi
føler os mere velkomne, når der
foregår sådan nogen ting i vores
område. Det er også vigtigt at
lærer andre at kende, det er der
mulighed for i Netværkshuset.
Vi slutter snakken af og minder
hinanden om, at vi ses til
julehygge i Netværkshuset inden
så længe.
			
RSO

Til Eidfest i Netværkshuset er alle
kommet med en ret til buffeten. Men
ingen har spist for meget til at smage
Ingas rabarberkage.
Foto: RSO
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Markedsdag for alle!

Masser af lopper
gjorde en god handel
da de deltog på årets
markedsdag i Gårdene.
Vi havde en fantastisk
dag, hvor vejret var
med os og mange
mennesker lagde vejen forbi.
Det gjaldt både Nordbeboere
i alle farver og folk udefra
resten af byen. I fællesskab
skabte en gruppe frivillige en rigtig
god dag med oplevelser for en hver
smag. Ballonklovnen delte rigeligt
med balloner ud til de mindste, mens der dagen igennem var pres
på ved massageteltet, bolsjeworkshoppen og pandekagemaskinen.
Musik og dans strømmede fra scenen både med hjælp fra Dj’ens
pladesamling og som live indslag bl.a. i form af glade 60ér melodier
opført af den lokale sangfugl Sia Vedsegaard. Sidst på dagen blev der skruet op for charmen da den
unge Babar Khan gik på scenen og fyrede den af til stor begejstring for det unge publikum. Mange
ømme skuldre blev masseret i massageboden, og mindst lige så mange pandekager - danske som
tyrkiske blev fortæret.
Stemningen var god hele dagen, og oplevelsen bliver kun bedre, når man tænker på, den store
gruppe mennesker,
som havde sat
dagen af til i
fællesskab at
stable denne
markedsfest på
benene.
Tak til alle jer.
RSO
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Blomsterbinding i Nord
Af: Inger Lauritzen

Vi var nogle piger,
som fik lyst til at lave
blomsterbinding i
vores beboerlokaler.
Vi var så heldige at
Damgården 9 var ledig
om onsdagen med
undtagelsen af den
onsdag, hvor der er
fællesspisning. Efter at
have fået jer beboere
til at deltage, er vi nu
ca. 10-12 beboere pr.
gang, men kan sagtes
være nogle flere.
Vi mødes hver 14. dag kl. 18.30-21.30
Hvad laver vi så? Ja, alle former for kranse,
blomsterdekorationer, kræmmerhuse mv. Vi
arbejder i alle slags blomster - friske, tørrede og
kunstige. Enten har man sine egne ting med, eller
også kan man købe af mig, til priser jeg selv har
betalt. Dog koster det 20 kr. pr gang at deltage,
pengene går til kaffe, te snacks og til at købe et
handlekort til grønttorvet.
Uøvede vil få hjælp af mig, så godt jeg nu kan, jeg har
deltaget i aftenskoleundervisning nogle år, og er nu
igang med 2 kurser af 1 dags varighed hos Bjarne Als
(Berings efterfølger).
Jeg mener selv, vi har et hyggeligt samvær omkring
vores blomsterbinding, snakken går om lidt af hvert.
Alle er velkomne til at komme og se hvad vi laver og
få en sludder.

Alle fotos er taget af
John Borritsø
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Turen går til Stettin..
Af: Conny Murrel

Vi havde en dejlig tur, som Evy havde
stået for, og som hun gjorde rigtig godt.
Vi var 55 personer og vi boede på hotel
Viktoria, som lå meget centralt. Det var
et ældre hotel, men det var rent og
pænt.Vi var på flere udflugter bla. sejltur,
marked og bytur. Change ting er billige
i Statin og kan med fordel købes med
hjem, bla. sko, tasker, tørklæder og to af
vores mænd skulle til frisør som kostede
25 kr.
Statin er en billig by at gå i byen i, priserne var
rimelige. Men vejret var ikke rigtig med os, det var
koldt og det regnede, men alt i alt var det en rigtig
dejlig tur, som vi varmt kan anbefale andre at prøve.
Kildebanden
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Fotos:
Tomm Olsen
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10 års jubilæumfest
Viseaften for fuld udblæsning!

Fredag den 26. november 2012 løb det planlagte 10
års jubilæum for Viseaftenen af stabelen - og hvilken
fest!
Der var fuld knald på lige fra starten kl. 17.30, 78
personer havde sat sig for, at de ville med til det
jubilæum, og så mange personer fylder jo noget, så
bordene stod tæt i AB Nords Beboerhus, og der
skulle da også være plads til de, som skulle optræde.
Og det var jo de gamle kendinge fra ”fortiden”, nemlig 2 x Hans Erik og Pernille.
Det hele startede med en dejlig middag bestående
af kalvefilet med ovnstegte rodfrugter og hvad der
ellers hører til + dessert. Hvad man ønskede af drikkevarer måtte man selv til lommerne efter, så der

var en pæn kø ved indkøbs-bardisken inden
maden blev serveret.
Om der var stemning fra starten? Ja, det
kan I tro. For det første er der mange af
gæsterne, som kender hinanden, og for det

andet var der mange ”udenbys” gæster med, men
det gjorde ikke det hele ringere.
Inden vi fik desserten var der så optræden af de
ovennævnte personer - vi kender dem jo, og de er
bestemt ikke kedelige, de kan deres metier.Vi fik et
lille foredrag af Hans Erik inden hver vise, og da der
også var blevet uddelt sangblade, blev der sunget rigtig godt med af publikum. Efter et antal numre skulle
de udøvende selvfølgelig have en tiltrængt pause - og
det skulle publikum også - man
bliver tør i halsen efter at have
sunget så meget.

Fotos:
Anita Kallesø

I pausen fik vi så serveret dessert som
bestod af en dejlig æbletærte plus kaffe.
Så var det tid til, at der blev spillet
op til dans, og meget hurtigt var
dansegulvet fyldt op, og det var det
rent faktisk resten af tiden, hvor
vore kunstnere spillede. Det er vel
næsten overflødigt at bemærke, at
der også blev snakket - også i den
grad!
Hen ad midnat var det forbi - en
dejlig aften var slut, men vi ser alle
frem til det næste Viseaften-arrangement.
d
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Fluen...

Udnyt varmen

Nu er det blevet eftrår med hvad dertil hører – fx det
halvårlige beboermøde, eller som der stod i invitationen, ’Budgetmøde’.
Som ”Flue” møder man derfor op, et beboermøde er
en vigtig ting, man ved da aldrig hvad der sker på et sådant møde, så derfor syntes jeg, det er vigtigt at møde
op. Det er i grunden sært, vi har 280 lejemål her i
bebyggelsen, men der kommer kun ca. 20-25 personer
til disse møder – så kedelige er de nu heller ikke.
Dagsordenen er den samme gang efter gang, der bliver
valgt en ordstyrer – og så er det jeg tænker: ’Ordstyrer’, et utroligt ansvarsfuldt job, ordstyreren må være
i besiddelse af en gevaldig hukommelse. Tænk, at holde
styr på alle de ord, der bliver sagt på et møde, det må
da være uoverkommeligt. Som Flue har jeg rigeligt med
at holde styr på min flyveretning, og det er alt rigeligt
for en Flue. Nå, nu siger en Flue heller ikke så meget
– den summer mere.
I dagsordenen står der også, at regnskabet skal gennemgås – ”regnskab”? Det minder om regnvejr, der
kommer hver gang en ”byge” af spørgsmål, men det
hører vel med til ”dagens orden”.
Ellers var der intet nyt under solen, bortset fra, at
nogle træer skygger for solen, hvor den ikke skulle.
Træer har det jo med at vokse, og da det er ca. 40 år
siden, de blev plantet, er det vel meget naturligt, at de
bliver større – men de kan vel beskæres.
Det var en lidt mærkelig sommer, noget koldt, noget
fugtigt og en lille smule varme og men blæst – men vi
skal da være glade for, at det var tøvejr hele tiden.
Nu er det tiden til, at jeg begynder at rekognoscere
for et vinterkvarter, efterårstrætheden er ved at melde
sig, og så kan en lille flue vel drømme om, at der bliver
smidt lige så meget affald ved siden af containerne som
sidste år – det vil gøre mine ”madindkøb” lidt lettere.
Nøj . . . hvad ser mine efterårstrætte øjne - navneskiltene som viser ind til Kildegården er blevet
renset og rejst op - nu kan “udenbys folk”
læse dem og finde vej - det’ altså dejligt!
. . . og så har jeg lige hørt, at hvis man
bruger tørretumblerne i vaskeriet i Damgården, så får man en ordentlig bon - kr.
180.- for 30 min.! Så kan man da sige, at
man e blevet “tørret” - ikk’? d-

I Albertslund er der fjernvarme i langt de fleste
boligområder, og det er vi heldige med. For
det er ganske fornuftigt både miljømæssigt og
økonomisk at opvarme med fjernvarme. Alligevel
er der penge at spare ved at tænke over, hvordan
man opvarmer sin bolig. Her er nogle tips, der
kan være med til at sikre en lavere varmeregning
– uden det går ud over komforten:
Mærk på røret. Fraløbsrøret på radiatoren
skal være så koldt som muligt. Er det varmt
betyder det, at du sender varme tilbage
til varmeværket, og det koster ekstra.
Termostaterne skal stå på det samme. Du
sparer ikke noget ved kun at tænde én radiator i
et rum. Det er tværtimod mest effektivt, hvis alle
radiatorer i samme rum tændes og indstilles på
det samme.
Skru lidt ned. For hver grad temperaturen
sænkes falder energiforbruget med cirka 5
procent. Der er altså penge at spare, hvis du kan
nøjes med en lidt lavere temperatur. Tag i stedet
en lille trøje og sutsko på.
Luft ud ofte. Udluftning er nødvendig! Det giver
bedre indeklima og mindre fugt i boligen. Lad ikke
vinduer stå på klem hele dagen. Luft i stedet ud
– gerne med gennemtræk. Lufter du ud i lang tid,
er det bedst at slukke radiatorerne imens.
Spar på vandet. Cirka 1/3 af vores
varmeforbrug går til varmt vand. Kortere bade
er derfor en nem vej til en lavere varmeregning.
Aflæs måleren.Følger du med i dit varmeforbrug
undgår du overraskelser, når regningen kommer.
Det er også sjovere at spare, hvis du samtidig
kontrollere, at det har en effekt.
God vinter!
		
Varme hilsener
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
”For et bæredygtigt
Albertslund”
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og døre er i gang.
Når der varsles bedes I
overholde den, rydde foran
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bliver varslet samtidig med
ventilationsrenoveringen.
Ps. Husk udluftning for at
undgå kondens og følgende
vandskade, - og selvfølgelig for
et sundere indeklima for dig
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HEY - SE HER!
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Depression er en sygdom og kan altid
behandles.
Af: Anette Gregersen, Netværkshuset

Torsdag den. 8. november fortalte Psykolog Stine
Næsted om depression i Netværkshuset
Hver dag er ca. 150.000 mennesker over hele
Danmark syge med depression. 2/3 af dem
er kvinder. Det har også en del af kvinderne i
Netværkshuset oplevet- enten fordi de selv har

været syge med depression eller fordi de kender
nogen der er syge. Derfor havde brugergruppen i
Netværkshuset indbudt Psykolog Stine Næsted til at
komme og fortælle om depression.

2 tolke således at alle kvinder kunne forstå hvad der
blev sagt og kunne lære mere om depression.
Stine Næsted fortalte, i løbet af de 2 timer oplægget
varede, hvordan man kan kende symptomerne på
depression, hvorfor man kan blive syg af depression
og hvordan behandlingen kan være hvis man vælger
at gå til en psykolog som Stine Næsted. Hun er en
af de mange psykologer der arbejder med kognitiv
terapi.
Stine Næsted fortalte hvordan det man tænker
og føler kan påvirke kroppen og en persons
adfærd,men at det også virker den anden vej. Så hvis
man vil ændre sine følelser fra at være meget triste,
kan man f.eks. gøre noget for kroppen som motion
eller noget socialt.. Da Stine Næsted fortalte
hvordan sociale aktiviteter kan gøre en glade, sagde
flere kvinder via tolken ”vi kan godt mærke at vi
bliver gladere, bare af at komme her i 2 timer”
Stine Næsted afsluttede med at fortælle at
depression altid kan behandles. Da hun var færdig
var alle kvinderne enige om, at det havde været
meget lærerigt.

Det store lokale i huset, var fyldt med kvinder og
spørgelysten var stor. Til formålet var også indbudt

Psykolog Stine Næsted og medlem af brugergruppen i
Netværkeshuset Baserat Saif
Foto: RSO
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Faktaboks
Kognitiv terapi handler om at behandle
de vanskeligheder man har lige nu og ikke
hvad man har oplevet som barn. Behandlingen fokuserer på, at man bliver mere
bevidst om de ting man tænker og at man
derefter lærer at tænke anerledes om sig
selv og de ting man gør.

ALBERTSLUND NORD

To jubilæer - begge 10 år
For 11 år siden ansøgte en gruppe beboere om
nogle penge til frivilligt arbejde inden for de sociale
og sundhedsmæssige områder til nogle nye aktiviteter her i bebyggelsen i Albertslund Nord. Der mødte
flere op som mente, de havde en rigtig god idé, og
som var villige til at medvirke til opstarten af idéen,
hvis den blev til noget.
Den ene idé var at starte et aften-arrangement med
Banko-spil. Det tog Hanne og Tomm Olsen sig kærligt
af – og det har eksisteret siden – med succes og
med mange deltagere. Det er blevet rigtigt populært
op gennem årene, men der er jo også pæne præmier
at vinde. Mange af vore beboere har været trofaste

deltagere i Banko-spillet, så det er vel ikke utænkeligt, at det fortsætter i de næste10 år endnu. Efter
Hanne og Tomm stoppede, indvilgede Gitte Næsager
og Poul Hemmingsen i at videreføre Banko-spillet.
I skrivende stund er det Anita Kallesø og Evy Middelkoop der nu er ansvarlige for Banko-spillet, og
det er stadig populært, der kommer ca. 40 personer
pr. gang, og er faktisk meget flot – og nu har dette
arangement altså 10 års jubilæum. En god idé blev til
virkelighed!

lessang som bliver ledet af en eller flere visesangere,
som både synger solo og som også leder fællessangen. Derefter får vi os en lille svingom, og det kan
ske, at det bliver lidt halvsent inden arrangementet
sluttter. De første gange var det Hans fra Orø, som
fortalte om forskellige viseforfattere eller komponister, og det var bestemt ikke kedeligt – stemning var
der i hvert fald. Senere kom der andre solister ”på
banen”, men altid meget hyggeligt og med en god
stemning blandt publikum. I sagens natur ved vi da, at
man er nødt til at betale noget for maden og solisten eller de medvirkende skulle også have et vederlag for deres indsats, men vore beboere betalte med
glæde, et rimelig lille beløb for at få lov til at deltage,
og selv i år – i 2012, bliver der set frem til den årlige
viseaften i Beboerhuset med forventning.
Hele dette ”hurlumhej” blev sat i scene af tre særdeles aktive damer plus en mand, og det var Lone
Langkjær, Lone Holm og Birthe Jensen, samt Richard
Rasmussen.
En tredie idé som også blev prøvet, var at arrangere
en ugentlig eller måske månedlig aften med at man
kunne spille fx kort eller skak med andre beboere.
Idéen var god, men den slog desværre ikke rigtig an.
”Bagmændene” bag denne idé var Jørgen Dørge og
Ib Eilertsen. Der blev også forsøgt på, at arrangere
”Petanque”-spil. Det var Inger Lauritzen og Troels Jørgensen som stod for den idé, men den slog desværre
heller ikke rigtig an. OK, ikke alt lykkes, men det var
et godt forsøg på at aktivere beboerne til at deltage
i nogle fælles aktiviteter. Har man en god idé til at
aktivere eller samle beboerne, så kom frem med
den – det kunne da være, at det blev en stor succes.
dDeltagere ved viseaften 1992

Foto: Birthe Jensen
En anden idé var det at
arrangere en viseaften
for beboerne. Det blev
til et utroligt godt arrangement. Det bestod
– og består - stadig
som en bragende succes.
Viseaftenen starter med,
at vi spiser sammen, så
følger der underholdning, som består af fæl-

19

ALBERTSLUND NORD

Café Frivillig:

Et gratis tilbud til alle frivillige i vores boligområde
Cafeen er et af de nye skibe der er sat i vandet af ABC.
Ønsket om det kommer ud fra devisen at vi skal have uddannet de frivillige vi er og dem der kommer til, til at klare de
mange opgaver der i boligområder som vores, den dag ABC
ikke er her længere. Hvordan får vi fastholdt de frivillige og
de gode aktiviteter vi har nu? Hvordan finder vi på nyt eller
udvikler det gamle? Hvordan finder vi penge til de dyrere
ting som f.eks en beboerferie? Hvordan skriver man den
gode historie i sine blade og på vore hjemmesider? Hvordan
køre man en
fællesspisning
uden at nogen
bliver syge eller man får lavet for lidt mad? O.s.v
.
Der var mange ønsker og en ABC ansat fik opgaven at lave de
temaaftner der skulle til for at få afklaret bare nogle af vores
ønsker. Så kom invitationerne til cafe frivillig. Husstandsomdelt
og ophængt uddelt ved alle tænkelige lejligheder og annonceret på Facebook. Hvor man for øvrigt også kan melde sig til,
hvis der lige skulle være noget man har lyst til. Det vil jo være
oplagt for dem der laver fællesspisning eller ønsker at gøre
det, at de deltager i temaet: Lav mad til mange.
En af temaerne var: Få budskabet ud.
Her deltog flere fra forskellige afdelinger, ansatte og folk fra kommunen, som havde interesse i at netop
deres budskab kom rigtigt ud til de rigtige.
Der blev hyret en oplægsholder: Nana der arbejder i et boligområde i Tåstrup, som inden mødet havde fået
tilsendt et af hvert af alle de beboerblade, vi trods alt har i afdelingerne. Hun lagde ud med at fortælle hvad
der var godt og mindre godt ved de forskellige blade. Det var jo helt rart at vide at det blad vi laver i Nord
faktisk bliver lavet ud fra mange rigtige overvejelser. Men man kan altid blive bedre til at lave den rigtige
overskrift der får netop dem vi vil have skal læse bladet til virkelig at læse det og ikke bare tage kalenderen
ud og bortkaste resten af bladet.
Hun viste flere eksempler på hvordan en plakat kunne se ud eller en flyer for den sags skyld. Der var mange
gode ideer at hent. Så nu må vi jo se, om vi har lært lidt næste
gang, vi skal have et budskab ud.
Den næste cafe frivillig jeg deltog i handlede om hvordan man
får det frivillige miljø til at være et godt sted at være. Her kom
Frederik fra IngerFair og gav mange gode input til, hvordan vi
måske kunne få unge til at have lyst til at være frivillig.
							
Subito
Oplægsholder Nanna Rohweder viser
eksempler på den fængende plakat eller
overskrift.
Foto: Ann Feldbak
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BO-VESTs frivilligkonference...
Jo, den blev holdt i Nord
Jeg har siddet med i den arbejdsgruppe, der skulle
finde ideen til en ny måde at holde konference på.
Vi har tidligere år holdt den på store steder med
konferencesale og blev enige om at det måtte
kunne gøres mere nært og billigere. Ideerne
var mange og til slut blev vi enige om at vi ville
have noget der fik de frivillige ud og se andre
boligafdelinger under Bo-Vest.
Som sagt så gjort.
Der blev lavet 5 workshops som så skulle
kunne besøges to gange i løbet af den dag der
var sat af til hele scenariet. Der var workshops
om afdelingernes traditioner, genbrugsgårde,
kommunikationsformer, cafe/fællesspisning og
mødesteder.
Invitationerne blev sendt ud også til vores
borgmester som deltog i den ene workshop. Ellers
var det hovedsagelig beboerdemokrater, ansatte
i Bo-Vest og driftsfolk der deltog. Set i bakspejlet
skulle invitationerne nok være sendt ud til andre
aktive frivillige på en bedre måde – det ved vi så til
en anden gang.

Bo-Vest havde lavet nogle flip-over med 10
spørgsmål vi skulle forholde os til. Der var alt fra
hvilke medier vi bruger lige nu og hvilke vi kunne
tænke os at bruge i fremtiden.
Rigtig mange var imponerede over vores
beboerblad og hvor meget vi gjorde ud af at få
lavet et flot
blad fra
gang til gang. Så
meget at flere
ytrede ønske
om at få en
temaaften hvor
alle der laver
blad i deres
afdelinger
kunne komme og
hente inspiration til deres blade.
Seancen sluttede med at værten – her var det
mig – guidede en tur gennem vores nyrenoverede
område. Også her var deltagerne meget
imponerede over hvor flot vi har fået det og
glæder sig til at komme på en ny rundtur når vi
bliver færdige med udeområderne. Specielt var
deltagerne begejstrede for den måde vores to
afdelinger nu er blevet en sammenhængende enhed
og stor var begejstringen for alle de aktivitetstilbud
vi har i afdelingerne. Flere af vores ting blev taget
med hjem til andre afdelinger, som noget de ville
prøve at indføre. Ex.Viseaften og lektiecafe.
Så var det tid for en lille sandwich og så skulle
deltagerne videre til deres næste workshop
og jeg stod klar til at modtage næste hold i
kommunikations kunst.

I nord skulle vi stå for kommunikationsformerne vi
bruger i Nord. En stor mundfuld, synes jeg.Vi havde
besøg af ca. 12 på den første gennemgang, hvor vi
gav lidt kaffe og så arbejdede man ellers med god
energi.

Aften sluttede med lidt evaluering af alle
workshopperne på Wittrup Motel med diner og
dans til de små timer.
En hyggelig aften og en god dag der sagtens kan
tåle en gentagelse, hvis jeg skal tro på deltagerne.
subito
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Mit hjem - et sikkert sted
Styregruppen havde inviteret beredskabet fra Albertslund til at afvikle et kursus for områdets beboere, der
ville gøre det muligt for dem at sikre deres hjem, så alle kunne blive bedre rustet ved en ulykke.
Der var 15 deltagere til dette gratis kursus, hvor styregruppen gav en gratis sandwich og kaffe.
Der var 3 instruktører fra beredskabet, der stod for undervisningen om, hvordan man forebygger ulykker i
sit eget hjem, sommerhus eller bilen for den sag skyld.
Alle deltagerne fik en meget dybere forståelse for, hvad der
er vigtigt at de har i deres hjem ved en krise. De fik fortalt
om de instanser vi som borgere i Danmark forventer at få
hjælp fra i vores samfund, ex. Hospital, brandvæsen og politi,
men det undrede dem alle at samfundet faktisk også har
forventninger til borgerne i landet. For eksempel at ALLE i
tilfælde af en større krise skal kunne klare sig selv med ALT
i 2 døgn. KAN DU DET???
Alle fik lavet deres helt egen beredskabsplan for lige netop
deres lejlighed og de problemer der kunne opstå hos dem.
Og ikke mindst hvordan de kunne undgå at det nogensinde
skulle ske.
Deltagerne fik afprøvet deres viden gennem
De fik spillet Beredskabsspillet (der er udviklet af Beredberedsskabsspillet.
skabsstyrelsen) – som de for øvrigt fik et sæt med hjem af
Foto: Jeannette Nauta-Ridderstrøm
gratis, så de kunne spille spillet med familie og venner. Man
lære mange ting på vej gennem spillet: ex hvem skal jeg ringe til,
hvis vandet smager mærkelig i min vandhane? Hvad skal jeg sige,
hvis jeg ringer 112? Hvordan ligger man folk i aflastet sideleje?
Hvordan sikre jeg mig og min familie, hvis vi sidder fast i sneen
vinteraften? Og meget mere.
Der var bland deltagerne en nybagt far der da lige skulle hjem
og sikre huset før deres lille guldklump begyndte og gå omkring,
og derved kunne komme ud for farlige situationer. Der var et
søskendepar der skulle hjem og sikre samtlige tæpper i lejligheden så deres gamle forældre ikke gik og fladt i tæpperne. Fald i
dagens Danmark er jo den største farerisiko på statistikkerne
med flest hospitalsbesøg og dødsfald. Der var mange der lige
ville hjem og tjekke om de havde en lygte og batterier til en dag Pointerne synliggjort via powerpoint slides
hvor strømmen går i hele kommunen.
Foto: Jeannette Nauta-Ridderstrøm
Efter gennemgangen af hvordan man kan forebygge ulykker
hjemme hos sig selv fik alle deltager en times førstehjælpsundervisning til de småskader og uheld, man gerne
skulle kunne klare hjemme selv uden at fare af sted på skadestuer eller blive unødig bange.
Det ville jo være surt at man optog lige netop den ambulance der skulle redde svigermor fra at dø af en
blodprop, fordi den var ved at transportere en borger der måske havde kunnet fragte sig selv til skadestuen.
Kurset udbydes flere steder i landet og er ganske gratis, så sidder du og føler du er gået glip af noget vigtig,
så tjek beredskabets hjemmeside for hvor det næste GRATIS kursus afholdes.
Subito
22

ALBERTSLUND NORD

Hjerternes fest!
Både kristne og muslimer
holder årligt, hvad jeg ville
kalde så populært, hjerternes
fest.
Vi kristne holder jul for at fejre
Kristus fødsel og muslimerne
holder EID, som afholdes 2
gange om året, første gang for
at fejre at ramadanen, som er
en af islams 5 søjler, er slut, og
den anden EID Kebir, store EID,
som fejrer en begivenhed, som
også står beskrevet i biblen,
nemlig da Ibrahim bliver bedst
om at ofre sin søn, som bevis

for sin tro på gud. Da gud ser
at Ibrahim er i stand til at ofre
sin søn for ham, viser han sin
barmhjertighed ved at skåne
sønnen og beder ham i stedet
ofre et får i guds navn. Derfor
bliver der hvert år til EID
slagtet millioner af får og lam
over hele verden.
Ved begge højtider mødes vi
omkring maden og fællesskabet,
vi er i familiens skød og
nyder hinandens selskab, vi
gir hinanden gaver og viser
derved vores taknemlighed for
hinanden. Hjerternes fest er i

høj grad en dansk beskrivelse af
julen, men jeg syntes den dækker
begge højtider til punkt og prikke.
Vi føler alle en samhørighed, vi
har mange minder omkring vores
højtider og de betyder noget helt
ind i vores hjerter.
Min mand og jeg holder begge
højtider, da vi både har muslimsk
og kristen baggrund.Vi holder EID
sammen med familie og venner,
god mad, massere af kager, hygge
og gaver til børnene. Jul holder vi
sammen med min familie på helt
traditionel vis og her er hygge,
mad og samvær også i højsæde.
Vi er ved at bygge vores egne
traditioner op, for selvom vi
respekterer hinandens højtider
og elsker at deltage i festerne,
så mangler både min mand og
jeg minderne fra henholdsvis
EID og jul, de dybe minder fra
barndommen, de minder som
gør vores højtider så specielle.
Minderne er med til at skabe
samhørigheden omkring vores
højtider, og kan være med til at
få os alle op i det røde felt, fordi
det betyder noget. Skal vi slagte et
lam, skal vi have and, risalamande
eller noget helt tredje, skal vi have
juletræ? Skal det have glimmer
pynt, skal det være simpelt pyntet,
og jeg kunne blive ved...

fester, være nysgerrige og åbne
og lære af hinandens traditioner
på godt og ondt. Det eneste det
drejer som om, er at fejre vores
værdier, religiøse overbevisning og
hinandens samvær, hvem siger hvad
der er rigtigt og forkert, kan det
ikke være lige rigtigt begge dele?
Jeg vil gerne være med til at åbne
op for et helt nyt begreb, lad os
holde rama-jul i fællesskab og fejre
hjerternes fest.
		
TAM

Hjerternes fest er og bliver
betydningsfuld for begge parter,
både kristne og muslimer.Vi
er heldige hjemme hos os, vi
holder begge to og er ved at
bygge traditioner op omkring
dem. Jeg ville ønske, at vi alle
kunne åbne op for hinandens
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Os i Nord
for beboerne
i Dam-, Kær og Kildegården
84. 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 se mødedatoer
ved beboerhuset Damgården 9.
Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. Tlf. 43620520
Næstformand/Kasserer
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv
Sekretær
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, 3. tv.
Bestyrelsen
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Per Mogensen, Kildegården 14. st.
Tonny Kierulff, Kærgården 16, 3 th
Suppleant
Vacant
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)
Lone Holm Clausen
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 32
lhc@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. 17.00 - 18.00 (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

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

Bestyrelsesformand
Anita Kallesø
Bækgården 15, st.,
tlf. 88 38 33 10.
Bestyrelsesmedlemmer
Anne Thomsen
Bækgården 1. 1. th.
tlf. 43 64 25 90
Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv.
tlf. 43 64 60 83.
Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th.
tlf. 43 62 06 52.

Ole Larsen
Fosgården 7, st.
tlf. 43 66 17 90

Mikkel Rømer Jespersen
Bækgården 15, 3. th.
tlf. 40 98 00 98

(Suppleant)
Kirsten Nielsen
Bækgården 1, st.
Tlf.: 43 46 84 88

Mogens Lethraborg
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

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
Lone Holm Clausen
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 32
lhc@bo-vest.dk

BÆK & FOS - VA

En lille hilsen fra bestyrelsen her i
Bæk-Fosgården VA8
Af Anita Kallesø

Endnu et år er ved at rinde ud, og jeg syntes det har
været et godt år, med mange gode oplevelser. Vi har
haft gode arrangementer, Beboerferie, Markedsdag
og andre gode ting.
Gode beboermøder x 2 hvor vi dog kunne ønske, at
I kære beboere, ville møde mere talrigt op, det er jo
for jer vi arbejder.
Husk nu Budget- mødet i marts måned.
Det gode vi har nået i dette år er, at vi har haft et
godt møde med vores naboer i ABs afdeling. Det kan
forhåbentlig give os noget godt at bygge på fremover
mht. vaskerier, beboerhuse o.s.v. Vi stiler mod dette.
Nu må i nyde den hyggelige pyntede indkørsel til
vores bebyggelse, det lyser så dejligt op i denne
mørke tid. Tak til Driften.
Rigtig god Jul, og godt nytår, til alle vores beboere,
store som små. VI ER HER FOR JER.
Mvh. Anita Kallesø (formand i VA8.)

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

Lektiehjælp for børn og unge
Pavillonen Damgården 11.
Torsdag 15.00 -18.00
Åbent for alle

Bankospil
Første mandag i hver måned kl. 19.00
Beboerhuset Bækgården 17
Dog pause i januar

Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-16 år) mandagtorsdag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdagonsdag kl. 18.30-22.

Fællesspisning
Beboerhuset Damgården 9
Første onsdag i hver måned kl.18.00
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til
Ínger Lauritzen tlf. 50415741.
Dog pause i januar

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

Blomsterbinding
Hver 2. onsdag
Starter igen 16. januar. kl. 18.30
AB´s Beboerhus Damgården 9

Zumba
Hver mandag kl. 19.00-20.00 (ingen børn)
Hver torsdag kl. 18.00-19.00
i AB´s Beboerhus Damgården 9
Pigeklub
Hver mandag
I Netværkshuset, Damgårdsvej 10.
For alle piger over 10 år.
Kontakt Rikke for tidspunkt 60354634
Syning og madlavning
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16
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 2013
Nordstjernen@albertslundnord.dk eller på ABC kontoret Bækgården 17

