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Udvalget for
almene aktiviteter
Udvalget arrangerer brede aktiviteter. 
Idéerne er mange, bl.a. at sætte 
en petangue-bane i stand, lave 
sportsgrupper, café, tøj-bytte-bod, 
amatørteater, humoraftener, fisketure, 
loppemarkeder osv.
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En forårslørdag i april var 
beboere og samarbejdspartnere i 
boligorganisationer, kommune og 
foreninger inviteret til en fremtidsdag. 
Mange beboere var mødt op for at 
diskutere, hvordan Nord skal være i 
fremtiden. Også Albertslund Kommune 
bakkede flot op om arrangementet.

Om formiddagen var der inspirerende 
oplæg. Mehmet Kücukakin, der er 
formand for Tyrkisk Kulturforening, 
gav sit bud på, hvad integration vil 
sige. Journalist Kim Tverskov gav 
idéer til, hvordan man kan ændre et 
boligområdes image. Og så var det 
lykkedes at få folketingsmedlem og 

tidligere social- og indenrigminister 
Karen Jespersen til at fortælle om 
sociale netværk. Da hun ankom 
til beboerhuset, gik hun gennem 
køkkenet og hilste imponeret på 
det multietniske køkkenhold, der 
var ved at forberede en storslået 
frokostbuffet.
 
Efter frokost gik deltagerne sammen 
i grupper under overskrifterne image, 
børn og unge, integration og almene 
aktiviteter. Der kom mange gode 
idéer til nye initiativer i området, og 
ved dagens afslutning blev der nedsat 
fire udvalg, som arbejder videre med 
idéerne.

Fremtiden i Nord

Brunch for mødre 
Vi vil starte en brunchklub for 
kvinder med børn. Tanken er 
at samles i Pavillonen en gang 
om ugen, spise brunch, invitere 
foredragsholdere eller noget helt 
andet. Kontakt Pia Okpara på tlf. 43 
66 17 78, hvis du vil være med til at 
starte klubben op. 

IT supportklub
Har du styr på IT? Og har du 
overskud til at hjælpe andre mindre 
dygtige computer-brugere en gang 
imellem? Så kontakt Mai Green 
Petersen på mgp@va-bolig.dk

Handyman-gruppe
Vi vil gerne samle en gruppe af 
beboere, der har hænderne skruet 
rigtigt på og kan hjælpe andre 
beboere med mindre opgaver. 
Er du interesseret i at være med 
i handyman-gruppen, så kontakt 
Henning Aasborg på tlf. 28 97 76 25. 
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Integrations-udvalget
I Integrations-udvalget finder vi 
måder at fremme kendskabet og 
samværet mellem beboerne på tværs 
af etniske skel. 

Børn og unge-udvalget
Børn og unge-udvalget planlægger 
aktiviteter for områdets mange børn 
og unge.  

En kvart million kr. til netværk
Udvalget har søgt penge hos 
Integrationsministeriet til at uddanne 
et netværk af beboere, der kan 
være med til at forbedre børnenes 
vilkår og adfærd i gårdene. Og vi 
har fået 252.000 kr. til formålet! I 
uddannelsesforløbet lærer deltagerne 
om pædagogik, kriminalitet, 
fritidstilbud, rettigheder og pligter 
m.m. Projektet går i gang i efteråret. 
Henvend dig allerede nu på 43 62 73 
18, hvis du har lyst til at være med. 
Det er gratis, og alle deltagere får et 
diplom, som fx også kan bruges, når 
man søger job.

Gymnastik - kun for kvinder
Fra 2. september vil der være 
gymnastik for kvinder hver torsdag 
kl. 16.30 - 17.45 i Damgården 9. 
Alle kvinder kan være med uanset 
alder, form og figur. Der er ingen 
adgang for mænd! Du skal betale 
20 kr. til vores instruktør Dorthe 
pr. gang eller købe et 10 turs-kort 
for 100 kr. i Bækgården 17. Du 
kan låne et liggeunderlag eller tage 
dit eget med.

Fortæl dine erindringer! 
Sammen med lokalhistorisk arkiv 
arrangerer integrationsudvalget et 
erindringsværksted. Tanken er, at 
beboere fortæller hinanden om deres 
liv. Mange ældre oplever, at vi efter 
årevis i samme opgang, ikke kender 
naboen, fordi vi ikke taler samme 
sprog. Hvad har vi mon til fælles, og 
hvad kan vi lære af hinanden? Nord 
er smækfuld af spændende historier 
fra hele verden! Dem vil vi samle, 
så vores børnebørn også kan høre 
dem. Vi efterlyser modne danskere 
og indvandrere, der vil fortælle 
deres historie, og yngre tosprogede, 
der vil hjælpe med at tolke. Nu er 
chancen der! Ring på din nabos dør 
og tilmeld jer sammen i Bækgården 
17! 
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Image-udvalget
Deltagerne i image-udvalget har 
en masse skøre idéer, men også en 
langsigtet strategi for, hvordan vi vil 
synliggøre de mange gode sider af 
vores boligområde.

Beboerguide
Udvalget har oprettet en ordning 
med beboerguides, som skal vise 
interesserede tilflyttere rundt og 
fortælle om kvaliteterne ved at bo i 
Albertslund Nord. Kunne du tænke 
dig at være beboerguide, så ring på 
tlf. 43 62 73 18 eller skriv en e-mail 
til beboerguide@hotmail.com

Bladkursus 
Har du en journalist i maven? Kom 
på grundkursus i at lave blad. Det er 
gratis at deltage, og du er med til at 
lave næste nummer af Nordstjernen.  

Foreløbigt program:

19/10 kl. 18-20: Den gode historie    
v/ journalist Jakob Fälling. 
Besøg på Vestegnens redaktion. 

27/10 kl. 17-19: Kulturformidling v/ 
Mai Green Petersen.

4/11 kl. 17-19: Layout. 

28/11 kl. 10-16: Redaktion af næste  
nummer af Nordstjernen. 

Tilmelding på tlf. 43 62 73 18.

Foto-konkurrence!!
 

Image-udvalget inviterer til konkurrence om det bedste billede af Albertslund Nord. Har du et godt eller 
sjovt billede liggende af Albertslund Nord? Ellers så skynd dig at tage et! De billeder, der bedst eller 
sjovest viser, hvor unik og dejlig Albertslund Nord er, vil blive brugt i imagearbejdet, bl.a. til postkort. 
     
 1. præmie: 

En middag på Café Felix plus en af nedenstående aktiviteter for to personer.

2. & 3. præmie:
Du kan vælge mellem at deltage i fisketur, juletræstur, viseaften, få et 
sæt stave til stavgang, et månedskort til gymnastik for kvinder eller til 
hobbyklub for børn i Nord.

Send dit bedste billede til mgp@va-bolig.dk eller Bækgården 17 senest d. 21. 
september. Hvis du har en god historie eller et sjovt slogan til billedet, så send også det.

Du kan stadig nå 
at være med…
Lyder det spændende? De fire 
udvalg er åbne, og du er meget 
velkommen til at være med. Der er 
møder ca. en gang om måneden, 
to timer ad gangen. Kom til næste 
møde, hvis du har en god idé eller 
har lyst til at gennemføre de idéer, 
udvalgene allerede har. Hvert 
udvalg disponerer over et budget 
til at gennemføre idéer for. 

Se de kommende mødedatoer i 
kalenderen på bagsiden ■

mailto:beboerguide@hotmail.com
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Aktivt 
friluftsliv og 

dansk landidyl. 
Det var overskrifterne, 

da 55 beboere traditionen 

tro tog på lejrtur en uge i juli. Turen 
gik i år til Langeland. Madlavning 
og andre opgaver blev udført i fæl-
lesskab, og stemningen var god. Selv 
det ustadige sommervejr forbarmede 
sig. Og det blev en vellykket uge med 
krabbefiskeri, lejrbål, bueskydning, 

vinbladsrulning osv. på tværs af syv 
kulturelle skel. Forskellige kapitler af 
Danmarkshistorien kunne opleves på 
udflugterne til Egeskov Slot, Lan-
gelandsfortet og Rudkøbing. Og så 
gjorde de lokale fiskere store øjne, da 
Yasin fangede årets største fisk! ■Be
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Vil du bruge Pavillonen 
og Kom & Leg-vognen?
Pavillonen i Damgården 11 og 
skurvognen på legepladsen kan 
benyttes til åbne aktiviteter for  
områdets beboere. Henvendelse i 
Bækgården 17. 

Gå-aften
Har du også set grupper af glade 
mennesker stolpe af sted i skarpt 
trav og med stave i hænderne? 
Kom og lær denne nye populære 
sport. Folk i alle aldre kan være 
med. Tirsdag d. 7. september kl. 
18-21 kommer der en instruktør og 
hjælper os i gang. Det er gratis at 
deltage, og der er stave til 45 per-
soner. Herefter går vi hver tirsdag 
kl. 19 og søndag kl. 10. Vi mødes 
ved Bækgården 17. 

Dermed går et stort ønske i op-
fyldelse for boligområdet. Mange 
beboere har været kede af, at kom-
munalbestyrelsen sidste år besluttede 
at stoppe støtten til Pavillonklubben 
uden at åbne et kommunalt alternativ 
i nærområdet. Bæk-, Fos-, Dam-, 
Kær- og Kildegården er det område 
i kommunen, der har flest børn og 
unge. Behovet for fritidstilbud er 
tilsvarende stort.  

En klub giver identitet
- Det er vigtigt med en klub i 
nærheden, siger Leif Pedersen, der 
sidder i Byudvalgets styregruppe. 
- Det giver de unge mennesker et 
tilhørsforhold til deres område. Det 
er ikke kun et sted, man bor, men 
også et sted, man har oplevelser. 
Går man i klub et sted, hvor man 
ikke er kendt, føler man ikke ansvar 
på samme måde, og man bliver 
identitetsløs. Jeg tror også, klubben 
vil gøre det muligt at samarbejde om 
de problemstillinger, der er i området. 

Klub lige så vigtig som skole
- De fleste børn og unge går i klub, 
for at få nye gode venner, fortæller 

Hans Luther Madsen, der er 
områdeleder for klubberne. 
- Mange er også glade for, at der altid 
er en voksen at snakke med, og som 
kan hjælpe dem, hvis de kommer ud 
i nogle problemer. Endelig kommer 
mange for at dyrke nogle sunde 
fritidsinteresser: sport, computer, 
spille musik, lære at designe tøj, få 
hjælp til lektierne, tage på ture rundt 
i Albertslund og omegn og meget 
mere. At gå i klub kan være mindst 
lige så vigtigt som at gå i skole, hvis 
man skal få et godt voksenliv og 
klare sig i det danske samfund. 

Meld dit barn ind allerede nu
Den nye klub bliver en del af Bakkens 
Hjerte. Det betyder, at medlemmerne 
kan komme i begge klubber. 
Det koster 325 kr. om måneden at gå i 
fritidsklubben, som er for børn i 3. -7. 
klasse. Det koster 180 kr. om måneden 
at gå i Juniorklub, som er for børn i 7. 
-10. klasse. Tjener husstanden mindre 
end 124.900 kr., er der fuld friplads. 

For flere oplysninger kontakt Sabah 
Omar Farhan på Pladsanvisningen, 
tlf. 43 68 61 27 ■

Klub i Nord fra 2005

Kommunalbestyrelsen har besluttet at åbne en junior- og fritidsklub i 
Nord fra 1. januar 2005. Den nye klub skal ligge på Damgårdsvej 10. 

            Husk, at vi laver lys, 
decupage osv. hver tirsdag kl. 18-
20 i Bækgården 17. Det koster 10 
kr. pr. gang eller 35 kr. for 4 gange, 
og du får de ting, du har lavet med 
hjem. Vi efterlyser voksne, der vil 
hjælpe med at sy. Kontakt Marianne 
Simoni på tlf. 40 58 45 19.
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Af Inger Schmidt Lauritzen, 
Kildegården

Efter at have boet i Kildegården i 
snart tre år har jeg lyst til at komme 
med en kommentar til de til tider 
meget negative udtalelser, jeg hører 
både inden for vores boligområde, 
men også udefra. 

I begyndelsen af 2001 læste jeg i Al-
bertslund Posten, at var man fyldt 50 
år og tænkte på at sælge sin ejerbolig, 
var der mulighed for at få en lejlig-
hed her. 

Vi – min mand og jeg – havde på 
daværende tidspunkt tænkt, at vi 
inden for nærmere fremtid ville flytte 
til noget mindre. Altså kontaktede vi 
Kommunen, og hurtigt fik vi en skøn, 
lys og stor lejlighed.

Da vi kontaktede ejendomsmægleren 
for at sælge vores hus, stødte vi på 
fordomme som: »man sælger da ikke 
for at flytte ind i noget socialt, når det 
ikke er nødvendigt«. Senere stødte 
vi på samme holdning i vores om-
gangskreds. Lejligheden var da ok, 

men at flytte over i de sorte blokke 
med alle de mennesker med fremmed 
herkomst, var absolut tåbeligt.

Godt, at vi ikke lyttede til denne 
holdning, for vi er rigtigt glade for at 
bo her!  En masse søde mennesker 
gør et utroligt stort arbejde, for at vi 
beboere kan have et godt naboskab. 
Her tænker jeg bl.a. på maddage, 
bankospil, juletræsture, feriekolo-
nier, viseaftener m.v. Og jeg læser, 
at der er rigtigt mange gode tiltag for 

børnene, fritidstilbud, fastelavnsfest, 
julefest – sidstnævnte som vi selv 
deltager i med vores børnebørn.

Det hænder da, at vi støder på nogle 
voksne/børn, som ikke forstår at 
omgås andre på en god måde, men 
som oftest ser vi søde og imødekom-
mende voksne og børn.

Så vi håber på rigtig mange gode år i 
Kildegården ■

Godt, 
vi ikke lyttede 
til fordommene...



Hver uge

Kvindegymnastik
Torsdag kl. 16.30 - 17.45, Damgården 9. 
Første gang 2. september. 
20 kr. pr. gang eller 100 kr. for ti gange.

Stavgang
Første gang 7. september, særlig instruktion kl. 18-21. 
Herefter tirsdag kl. 19 & søndag kl. 10, Bækgården 17.

Edb & blanketlære
Tirsdag kl. 19-22, Pavillonen.

Folkemusik med Baros
Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Kurdisk syklub
Tirsdag & torsdag kl. 13-16, Pavillonen.

Pakistansk kvindeklub
Fredag kl. 18-22, Pavillonen.

Lektiehjælp
Tirsdag kl. 16-18 for alle, Pavillonen. 
Torsdag kl. 16-19 kun for piger, Pavillonen.

Pigeklub
Mandag kl. 15.30-19, Pavillonen.

Hobbyklub for børn i Nord
Tirsdag kl. 18-20, Bækgården 17.
10 kr. pr. gang eller 35 kr. for 4 gange.

Mini-z 
Tirsdag kl. 16-18, p-pladsen ud for Fosgården 10.

Kultur & samfund
Lørdag & søndag kl. 11-12 for alle, Pavillonen.
Lørdag kl. 15-18 på urdu, Pavillonen.

Særlige arrangementer

Gå-aften med instruktør
7. september kl. 18-21, Bækgården 17. 

 

Hans Holbroe Cap Horn Blowers
Jazz. 10. september kl. 19, Bækgården 17. Gratis. Arrangeret 

af Lyna Jensen med støtte fra Kulturforvaltningen.

Møde i Image-udvalget
22. september kl. 16.45, Damgården 9.

Viseaften
1. oktober kl. 19.30, Damgården 9.  Tilmelding 7/9 kl. 18-19 

i Damgården 9.  Beboere: 60 kr. Gæster: 70 kr. 

Loppemarked 
3. oktober kl. 11-16, Damgården 9.

Henvendelse vedr. stand til Birthe Jensen på tlf. 43 64 07 88. 

Fisketur 
17. oktober kl. 7.45 - 15.  

Bladkursus: fra idé til tryk
19. oktober kl. 18-20. 27. oktober kl. 17-19. 

4. november kl. 17-19. 28. november kl. 10-16.

Juletræstur 
11. december. 80 kr. for voksne, 40 for børn. 

Møde i Børn og unge-udvalget
9. september & 7. oktober kl. 18.30, Bækgården 17.

Møde i Integrations-udvalget
14. oktober kl. 19, Bækgården 17.

Møde i udvalget vedr. almene aktiviteter
Se udhængsskabe i Bækgården 17 og Damgården 10.

Banko
4. oktober, 1. november, 7. december. Kl. 19, Damgården 9.

Fællesspisning
1. september: hakkebøf, 6. oktober: koteletter, 3. november: 

bøf a la mode, 1 december: flæskesteg. Kl. 18, Damgården 9.

Kalender
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