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Bolignet efter planen
– som IT-udvalget ser det
Af Klaus Grand
Inden længe har vi billigt tv,
internet og telefon i Albertslund
Nord. Arbejdet med at føre kabler
og installere stik i alle lejligheder
er i fuld gang.
Efter det der føles som mange
års forarbejde, er der nu kun fire
måneder til, at vi kan sætte strøm på.
Lige nu er det svært at finde noget,
der kan vælte tidsplanen. En streng
frostvinter er der vist ingen, der
forventer, her hvor vi har passeret
kyndelmisse (lysmesse for Jomfru
Maria d. 2. februar, red.) – og det
ville sikkert ikke betyde noget
alligevel. Ncore-folkene er begyndt
inde i lejlighederne nu. Den generelle
orienterings-skrivelse er kommet ud,
og flere følger.

Der arbejdes ihærdigt med
nedgravning af kabler.
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Bolignet i 2005,
renovering i 2006
Første gang vi begyndte at tale om
bolignet, var det uløseligt forbundet
med helhedsløsningen. Vi kunne
ikke få lov at sætte noget i gang uden
om helhedsløsningen, selvom vi ret
hurtigt var klar over, at de to ting
ikke var betinget af hinanden. Og
i dag kan vi kun være glade for, at
bindingen blev opgivet. Byggeriet
i forbindelse med helhedsløsningen
kommer ikke i gang i 2005, som
skal bruges til detail-projektering,
lokalplan, skema A-behandling og
senere licitation. Focusgrupperne
skal indkaldes for at komme med
input til detailplanlægningen her i
foråret.

15 minutter senere
- klappet og klart.

Godt samarbejde
om billigt internet
Vi kan glæde os over, at samarbejdet
mellem VA og AB om bolignettet går
rigtig godt. Vi har haft udskiftninger
på medlemmerne i det fælles
udvalg, men der har hele tiden
været enighed om det fælles mål:
At forsyne områdets beboere med
godt og billigt Internet. Telefon og
tv tog vi med, fordi der så kunne
laves billigere løsninger. Vi har
også været enige om, at vi skulle gå
efter afprøvede løsninger og ikke
være forsøgskaniner (hvad vi ikke
har brugt af tid på at høre om pay
per view video og ip telefoni på et
tidspunkt, hvor hverken teknologi
eller marked var modent…). Vi har
også et mål om at holde parabolerne
væk fra facaderne – det ville jo være
synd at skæmme de nye facader, der
kommer med helhedsløsningen.
Vi skal til at skabe en fælles antenneforening. Dette vil ske i løbet af
februar/marts. Herudover bliver itudvalget informeret om fremdriften
i projektet, men deltager ikke i
byggemøderne. Foreløbig glæder vi
os over den gode start, men sidder
parat, hvis der kommer spørgsmål og
udfordringer. Det kan ikke blive ved
at gå så fint eller…?

Sådan kommer det nye Nord til at se ud.
I 2006 kan byggearbejdet i forbindelse med
helhedsløsningen gå i gang. Projektet er nu
blevet vedtaget på et beboermøde i VA og ved
urafstemning i AB.

Hvad synes du om
de nye facader?
Af Souha Al-Mersal, Melek Inekci,
Mizgin Hasso og Mai Green Petersen
Beboerne i Albertslund Nord er ret positivt indstillede, hvad angår de nye facader.
I et telefoninterview fortæller tre forskellige beboer om deres meninger:

- Lige nu synes jeg, bygningerne ser
matte og grimme ud. Så det vil pynte
gevaldigt med noget renovering. Vi
har fået lavet en prøvehave, som vi
er meget glade for. Hegnet, vi havde
før, generede mig. Jeg kan godt lide
at have udsyn og kunne hilse på folk.
Jeg glæder mig til at nyde haven, når
jeg bliver pensioneret.
Anita, Bækgården 15

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé
med de renoveringer. Og jeg er meget
glad for dem. Jeg tror virkeligt, det
kommer til at se flot ud til sidst. Jeg
støtter det fuldt ud, og jeg er helt enig
i, at der skal laves renovering. For det
bliver nogle flotte nye bygninger.

Zeynep, Kærgården 13

- Det ser godt nok ud. Indgangene
bliver lyse og venlige. Når jeg
alligevel ikke er så begejstret, er det,
fordi det bliver svært at holde alle de
ruder og de sarte fliser rene. Så jeg
håber, de vælger et andet materiale.
Det bliver til gengæld godt med
altanerne, der kan lukkes og benyttes
om foråret.
Arne, Fosgården 15
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Møde om ulykken
på Roskildevej
Nords forældrenetværk inviterede den 21. december Politi, Falck, Brandvæsen og
drenge til et dialogmøde for at opklare, hvad der gik galt på Roskildevej.
Af Mai Green Petersen
I begyndelsen af december skete
der en søndag aften en stor
færdselsulykke på Roskildevej lige
uden for boligområdet. I tv skældte
politiet ud på en stor gruppe unge,
der gik i vejen for redningsarbejdet.
Og da der samme uge var to lignende
episoder andre steder på Vestegnen,
begyndte medierne at spørge, om det
var en tendens, at drenge med anden
etnisk baggrund ikke har respekt for
redningspersonalets arbejde, når der
sker ulykker.
Forældrenetværket inviterede derfor
til dialog om ulykken. Såvel drenge
som redningspersonale, der var til
stede den pågældende aften, mødte

op. Og det kom der en rigtig god
snak ud af. Drengene følte, de var
blevet dårligt behandlet af politiet,
men kunne godt se, at det havde
været svært for redningsfolkene at
danne sig et overblik, når der var så
mange mennesker på ulykkesstedet.
Politi og Falck erkendte til gengæld,
at de ville have set anderledes på
episoden, hvis de havde vist, at det
var pårørende og ikke tilfældige
ballademagere, der stimlede sammen
omkring de tilskadekomne.
Sagen var nemlig den, at ulykken
skete, da en masse beboere med
kurdisk baggrund var på vej hjem fra
en tyrkisk fodboldkamp i Tåstrup.
En af de forreste biler med en flok
kurdiske drenge kørte sammen med

en modkørende, da de skulle dreje af
fra Roskildevej. Kurderne, der kom
lige efter i andre biler, blev selvsagt
oprørte over, at se venner og familie
ligge kvæstet på gaden.

Vær brandmand
for en dag!
Hvordan arbejder brandvæsenet? Brandstationen i
Glostrup inviterer beboere i
Albertslund Nord indenfor til
rundvisning og røgdykning
lørdag d. 19. februar kl. 1013. Tilmelding senest d. 16.
februar til Mehmet Mercan på
tlf. 26 94 94 12.

Vi søger en kineser,
en ghaneser, en russer, en peruaner…
Eller andre, der vil være med til
arrangere en multifest, hvor vi viser
vores forskellige traditioner frem.
Mange forskellige folkeslag er samlet
i Nord. Præcis hvor mange vides
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ikke. Men det er helt sikkert, at hvis
alle vil være med, så kan vi arrangere
en kulturfest, der ikke er set mage til
i Albertslund og omegn. Vi forestiller
os en fest med mad, modeopvisning,

lysbilledshows, dans, traditionelle
lege osv. Henvendelse til
integrationsudvalget eller Mai Green
Petersen på tlf. 43 62 73 18.

Fastelavn
er mit navn...

Det er flot
– meget flot!
Det er sikkert også
morsomt, MEN... !!!

Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm

Af Ib Eilertsen

Traditionen tro blev der igen i år holdt
fastelavn beboerhuset i Damgården
9. Der blev grinet, der blev slået
på tønde, og der blev spist
godteposer og drukket kaffe.
Alle har haft en kanoneftermiddag og
senere kunne vi høre
børn på trapper
og stier synge:
Fastelavn er
mit navn…

Det er da meget flot med dette
nytårsfyrværkeri, meget flot endda,
men det er vist også lidt farligt, hvis
man ikke passer på og overholder
sikkerhedsrådene.

Kattekongerne og -dronningerne
blev Frederik (Kærgården 15), Emil
(Kildegården 12), Magnus (Kildegården
6), Helen (Damgården 8), Nikolas
(Kærgården 3) og Adam (Kærgården
12), som ses herunder.

Men der er noget, som undrer
mig – og sikkert flere af beboerne
– hvorfor kan det ikke lade sig gøre,
at de unge (og sikkert også lidt ældre)
mennesker rydder op efter sig dagen
derpå. Det er et frygteligt svineri at se
på. Det flyder alle vegne med brugte
paphylstre og andet skidt. Er det
virkelig sådan, at man ikke kan rydde
op, når man nu har svinet til? Vores
stakkels gårdmænd, som i forvejen
har rigeligt at lave, bliver i dagene
efter nytårsaften overbebyrdet med
at indsamle alt skidtet. Er det mangel
på opdragelse eller er det foragt for
andres arbejde, der er skyld i det?
Afdelingsbestyrelsen i AB
foranstaltede for et par år siden en
oprydningskampagne for at få fjernet
alt det afbrændte fyrværkeri. Bl.a.
fik børn en lille præmie, hvis de
indsamlede affaldet. Idéen var meget
god, men den virker vist ikke mere. I
øvrigt synes jeg, at det med at give en
præmie for at rydde op efter sig selv
er lidt på et skråplan – det burde være
naturligt, at man ryddede op efter sig.
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VELKOMMEN
til den nye klub i Nord
Af Mai Green Petersen
Inde bag ruderne på Stensmosevej nr. 14 oser der af
hjemmebagt kage, hygge og aktivitet. Selvom satellitten til klub
Bakkens Hjerte først lige er åbnet d. 3 januar, er mange børn
allerede meldt ind.
Rezan på 11 år sidder og skriver msn-beskeder sammen med
skolekammeraten Öznur.
- Jeg går også stadig på fritidshjem, men stopper i denne måned. Det
er sjovere at være her i klubben, hvor det ikke kun er små børn. Der
var heller ikke msn på fritidshjemmet. Her kan jeg skrive sammen
med mine venner om alt muligt, fortæller Rezan, eller GANGSTER
som hun kalder sig på chat’en. Hun er meget optaget af computeren,
men når da at fortælle, at Noura er sød.
Noura er en af de pædagoger, der er blevet ansat i den nye klub. Hun
tog oprindeligt en fireårig uddannelse som syerske.
- Men det var for ensomt. Jeg ville hellere arbejde med mennesker,
så jeg besluttede at læse til pædagog. Og det er jeg meget glad for.
Sammen med Louise, som arbejder i Bakkens Hjerte, vil Noura
indrette et sy- og smykkeværksted i Satellitten.
Mustafa står og spiller bordfodbold. Han kommer hver dag lige
efter skole og er der til kl. ca. 17. Da klubben åbnede, kom Mustafas
forældre ned og fik en kop kaffe og en rundvisning. Mustafa har
tidligere gået i Stensmosens fritidshjem, så han kendte allerede
lokalerne, hvor der nu er junior- og fritidsklub.
- Det er sjovt at være her, fordi jeg kan lege med vennerne. Jeg
har også fået nogle nye venner. Og det bedste er at spille billard.
Jeg kunne også godt tænke mig at komme på nogle ture en gang i
mellem og i svømmehallen.
To af pædagogerne i klubben - Hasan og Dolle - har aftalt at lave
en naturudflugt hver uge f.eks. til Vestskoven og Naturskolen.
Til sommer arrangerer klubben en rejse til Tjekkiet. Der er også
lektiehjælp, rollespil og meget mere i den nye klub.
Kig forbi, hvis du vil vide mere om klubben. Eller læs mere på
www.bakkenshjerte.dk
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Streetbasket
i gårdene
Af Mai Green Petersen

Foto: Mathilde Bech

Nords Børne- og Unge-udvalg arbejder i øjeblikket i samarbejde
med Kommunen på at få et street-basket-projekt til Albertslund
Nord fra maj til august. Det betyder, at der - om alt går vel - vil
være baskettræning og hiphop på multibanen en gang om ugen.
Til slut på sæsonen, når vores spillere er blevet rigtigt gode,
deltager vi i en stor turnering på Rådhuspladsen.
Se mere på www.gam3.dk

Af Fahrettin Kartal, næstformand for Duen

Kursusgebyr: Det er gratis for alle, som er medlem af Duen.
Der vil kun blive opkrævet kontingent, som ser således ud:
Under 16 år: 180 kr. om året, over 16 år: 240 kr. om året.

Foto: Mathilde Bech

I Nord tilbyder vi lektiehjælp i matematik for 8.-10.
klasse onsdage kl. 16-18 i Damgården 9 og tyrkisk
modersmålsundervisning for 4.-6. klasse mandage kl. 16-18 i
Bækgården 17.
Derudover arrangerer vi forskellige sportslige, kulturelle
og sociale aktiviteter, bl.a. mors dag. Kig forbi beboerhuset
mandag eller onsdag og hør mere.

Foto: Mathilde Bech

Foreningen Duen er en uddannelses- og integrationsorienteret forening, der er etableret af en gruppe
studerende akademikere på forskellige universiteter og
højskoler i Danmark. Som studerende ønsker vi, at vores
engagement i samfundet øges. Vi vejleder derfor unge
om mulighederne i det danske uddannelsessystem og
arbejdsmarked. På vores hjemmeside kan I læse mere om
os: www.albertslundduen.dk
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Kursustilbud:
Lær at arbejde med børn og unge
Højvangsseminariet og Albertslund Nord afholder kursus om børn og unge og
pædagogisk arbejde på tværs af kulturer. Fire lørdage - så har du et kursusbevis og
viden, som du kan bruge privat eller på arbejdet. Og det er helt gratis.
Hvad kan du bruge kurset til?
Kurset kan give dig viden og
redskaber, som kan bruges
i kontakten til børn og unge
– dine egne, dem du møder
i boligområdet, eller dem du
arbejder med som frivillig eller
professionel. Boligområdets
hensigt er at sætte beboerrepræsentanter i stand til at
deltage i det frivillige boligsociale
arbejde med vores mange børn
og unge, og at styrke fællesskabet
på tværs af alder og kulturel
baggrund. Kurset er også en
chance for dig for at få et
kursusbevis, som du kan bruge,
hvis du skal søge job eller ind på
en uddannelse.
Hvor mange timer er det?
Kurset løber over fire temalørdage, hvor der vil være oplæg,
tv-indslag, gruppe-diskussioner og
debat. Det finder sted i tidsrummet
fra kl. 10-15 – inklusive frokost. I
alt er kurset på 20 timer.
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Hvem kan deltage?
Tilbuddet er rettet til det nye
forældrenetværk i Albertslund
Nord. Men du kan stadig nå
at være med i netværket og på
kurset, hvis der er ledige pladser.

Hvor og hvornår er det?
Kurset finder sted den den
26. februar i beboerhuset i
Damgården 9. Samt den 5.
marts, 19. marts og 9. april i
beboerhuset i Bækgården 17.

Skal man være god til dansk
for at være med?
Nej, det er ikke en forudsætning.
Kurset kan afvikles i forskellige
sproggrupper, så debatten foregår
på modersmål og fremlægges på
dansk i plenum af en tosproget
eller af en tolk. De fælles oplæg
vil foregå på dansk, men der vil
være plads til at oversætte for
hinanden.

Hvem underviser?
Üzeyir Tireli og Vibe Larsen, som
er lærere på Højvangsseminariet.

Har du brug for at få dine børn
passet under kurset?
En institution i området vil holde
særligt åbnet for os og stille
pædagoger til rådighed. Så dine
børn kan lege med andre børn fra
området, mens du er på kursus.

Mere information og tilmelding
hos: aktivitetskoordinator Mai
Green Petersen, tlf. 43 62 73 18,
mgp@va-bolig.dk, Bækgården 17,
senest d. 16. februar 2005. Husk,
at oplyse om du har brug for tolk
og børnepasning.

Børnene her har dansk, kurdisk,
dansk-chilensk og danskegyptisk baggrund. Alligevel
har de flere ting til fælles: Deres
familier bor i Albertslund Nord.
Og de havde det sjovt på sidste
års beboersommerferie, som
en gruppe frivillige beboere
arrangerede. Nu inviterer Børneog Ungeudvalget til et kursus, hvor
man kan lære at arbejde med børn
og unge.

Kursus-program
Lørdag d. 26. februar
Fokus på børn og unge, deres udvikling, behov og konflikter.

Hvordan udvikler børn sig? Hvad har de brug for? Hvordan er det at være børn og unge i dag? Hvilke
udfordringer står de over for? Hvad ønsker kammeraterne, og hvad ønsker forældrene? Hvad er der særligt ved
at være børn/unge med etnisk minoritets-baggrund? Hvad er barndoms- og ungdomskultur? Hvilke konflikter er
der børn og unge imellem?

Lørdag d. 5. marts
Fokus på forældreudfordringer og vanskeligheder.

Hvordan er det at være forældre i dag? Hvad er en god opdragelse? Er der forskel på dansk og »ikke-dansk«
opdragelse? Hvor meget kan man involvere sig i børn/unges liv? Hvem opdrager børnene i dag? Forældrene?
Samfundet? Hvad kan jeg selv, og hvad kan de »andre« ifm. opdragelse? Hvordan kan forældre støtte hinanden
– netværksdannelser?

Lørdag d. 19. marts
Fokus på institutionerne. Hvad gør de, og hvad kan de?

Hvad gør institutionerne for familierne? Hvilke grundprincipper arbejder institutionerne efter - og hvorfor?
Hvad er institutionernes ansvar, og hvad er forældrenes ansvar? Hvad er et relevant samarbejde mellem
institution og forældre? Hvad kan Kommunen gøre for forældrene/børnene? Hvordan organiseres fritidslivet, og
hvilke reelle muligheder og tilbud er der for at gøre sig gældende i foreningslivet.

Lørdag d. 9. april
Fokus på handlemuligheder. Fremadrettede overvejelser.

Hvordan kan forældrene støtte deres børn og unge i dag? Hvordan er uddannelsessystemet bygget op? Hvordan
fungerer arbejdsmarkedet i dag? Hvilke muligheder er der for børn/unge og for forældrene? Hvordan kan vi
arbejde videre for at forbedre børnenes vilkår i boligområdet? Hvordan kan vi hjælpe andre forældre?
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Ramadan? Eid?

Hvad taler vi i grunden om?
Af Ib Eilertsen
NORDSTJERNENS
medarbejder fik lejlighed til at
interviewe en ung, muslimsk
pige, som har boet i Danmark,
siden hun var fire år, om det, som
muslimerne kalder Ramadan og
Eid. Noget som de fleste danskere
ikke ved ret meget om. Amani,
som pigen hedder, er 16 år og
går i 10. klasse, og vi fik lov til at
stille hende nogle spørgsmål:
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Hvad er Ramadan i grunden?
Det er en hel måneds faste,
dvs. man må ikke spise eller
drikke noget fra solopgang til
solnedgang. Først efter solens
nedgang spiser og drikker vi
noget. Det er også en slags
styrkelse af sammenholdet i
familien. Det er også for at være
på lige fod med alle de fattige i
hele verden, som ikke kan spise
sig mætte hver dag. Vi spiser så
sammen hver aften, og hygger
os meget sammen. For eksempel
spørger moderen altid: »Hvad
skal vi have at spise i morgen?«
Og alle nævner deres livret. Om
de så lige får den, er ikke sikkert,
men der bliver taget meget
hensyn til alles ønsker. Kun hvis
man er under syv år eller meget
syg, som måske kræver medicin,
er man fritaget for at deltage i
fasten. Men generelt sagt, er det

en familiefest, som henviser til
det mere religiøse – man skal
komme nærmere Gud.
Slutter Ramadan så bare lige,
når måneden er gået?
Nej, bestemt ikke. Efter
Ramadanen holder vi det, som
kaldes Eid. Det er en fest, hvor
vi giver gaver og spiser dejlig
mad – man kan sammenligne det
med de kristnes juleaften med
gaver og andre ting, men det
selvfølgelig ikke det samme.
Udover at spise og drikke, er
der så andre ting, man ikke må
foretage sig om dagen under
Ramadanen?
Man må for eksempel gerne
dyrke idræt, undtaget er dog
svømning, da man der ikke kan
undgå at få vand i munden.

Er det svært at vænne sig til at
faste en hel måned?
Ja, det kan være meget svært,
men efterhånden som man bliver
ældre, vænner man sig til det, og
så føles ikke svært.
Er Ramadanen altid på samme
tid hvert år?
Nej, det er den ikke, den
holdes efter en bestemt – jeg
tror, det kan kaldes en slags
månekalender, det er i hvert
fald månens stilling, der afgør,
hvornår det er Ramadan.
Så blev vi så kloge, der er som
bekendt en forklaring på alt, så en
stor tak til Amani for samtalen og
ikke mindst for de interessante
oplysninger om Ramadan og
Eid ■

Hvorfor jul?
Af Amani Ghadban
Hvorfor jul? Få svaret i dette
interview, hvor vi spørger Ib
Eilertsen.
Hvorfor holder man jul?
For at fejre Kristi fødsel. Men
oprindeligt også, fordi det er
solhverv. Før vi blev kristne,
holdt vi solhvervsfest, for at fejre
at dagene igen begynder at blive
længere.

mennesker på at tjene penge til
julegaver, og glemmer, at det selvfølgelig ikke er det vigtigste ved
julen. Det er først og fremmest en
tradition, som burde få folk til at
tilbringe tid sammen.

Hvad er en adventskrans?
En adventskrans er fire lys, som
bliver tændt et ad gangen de fire
sidste søndage før jul ■

Hvordan fejrer I jul?
Vi samles hele familien, og spiser
god mad. Vi danser rundt om juletræet og har det hyggeligt. Nogen
tager i kirke juleaften eller første
juledag, andre bliver hjemme og
hygger med familien.
Hvad spiser I til jul?
Vi spiser flæskesteg med flæskesvær, andesteg, ris a la mande osv.
Mange familier leger også mandelleg: Det er en leg, der gælder
om at finde mandlen i ris a la
manden - den der finder mandlen,
får en gave.
Hvad synes du personligt om
julen?
Jeg synes, det er meget dejligt.
Men jeg synes, det er blevet for
kommercielt. I dag tænker mange

Sidste års julefest i beboerhuset i Damgården.
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Redaktionen på kursus
Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm
Nu har NORDSTJERNEN fået ny redaktion. Vi har været på kurser og på konferencer, og se så lige, hvor
gode vi er blevet. Vi har lært noget om de gode historier, hvordan de skrives, findes og får billeder på.
Vi har lært om trykning og typer af bogstaver. Vi har lært om layout – det udseende, der følger den gode
historie.

Journalist Jakob Fälling
fortæller om den gode historie.

Debatten var ivrigt på tværs af
generationer og kultur.

Har du altid ønsket dig
en dansk mormor?
Eller et kurdisk barnebarn? Ville det være spændende
at gå tur med barnevognen sammen med en anden mor
og en anden barnevogn med anden etnisk baggrund?
Eller kunne du tænke dig at invitere en anden familie
hjem til middag? Vil du vise en nytilflyttet familie,
hvor biblioteket og badesøen ligger, eller hvordan
affaldsordningen fungerer?
Så kan du lave en venskabs-aftale med en anden familie
i området. Integrationsudvalget vil gerne formidle og
støtte kontakten mellem familier med dansk og anden
etnisk baggrund. Henvendelse til Mai Green Petersen i
Bækgården 17.
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Forlægger Ole Holmstrøm tegner
og fortæller om layout.

Det gode image
Imageudvalget har udarbejdet en imagestrategi. Det
har vi gjort, fordi vi oplever, at det billede omverden
får af Nord ikke altid stemmer overens med, hvordan
her faktisk er. Vist er her problemer indimellem, men
Nord er på mange måder også et godt sted at bo. Og
Nord er afgjort bedre end sit ry. De gode historier
bliver bare ikke altid fortalt. Med imagestrategien vil
vi arbejde for et retfærdigt billede af området.
Vi vil gerne have flere beboere med i image-udvalget,
så hvis du har lyst til at hive de gode historier frem i
lyset, så kom til næste møde. Strategien kan afhentes
hos aktivitetskoordinatoren i Bækgården 17.

En jyde i Nord (ikke en nordjyde)
Af Hans Christian Lykke,
Kildegården

Er der forskel på at bo i Sydvestjylland og at bo i Albertslund Nord?
– Jow da. Kan jeg udtale mig om det?
– Jow da.
De første 46 år af min liv boede
jeg i den sydvestlige del af
kongeriget. Født i Esbjerg, opvokset i
stationsbyerne Gørding og Bramming
20-25 km øst for Esbjerg. Så var der
vel ikke langt til sø, skov og strand?
– Det gemmer vi lige til lidt senere.
En nat i 1999 blev jeg så »bortført«
til Albertslund. Jeg havde solgt mit
hus i Bramming og var klar til at
flytte ind hos Lilly i Kildegården.
Nogen vil måske undre sig over, at
det ikke blev omvendt. Lilly havde/
har sit gode bogholderjob, mens jeg
havde været arbejdsløs i godt et år, så
beslutningen var ikke svær.
Så må jeg vist hellere fortælle lidt
om forskellene på at bo i Bramming
og Albertslund Nord. Selvom jeg
ikke kan finde noget »ondt« at sige
om Bramming, falder forskellene
dog alligevel ud til Nords fordel. Jeg
havde tidligere eget hus med have,
men da havearbejde ikke interesserer
mig, er tre altankasser på 3. sal
helt fint. Naboerne er jo lidt tættere
på, men støjen er generelt ikke
generende.

Så kommer vi til det med sø, skov
og strand. Selvom jeg ikke er noget
decideret naturmenneske, kan jeg
godt lide at cykle en tur. Her i
Albertslund har jeg nærmere til det
hele. Det kommer bag på en del,
særligt jyder, men der jo kun 8 km til
den udmærkede Vallensbæk Strand
og Vestskoven ligger også dejligt nær.
I løbet af året foregår der en del
aktiviteter i Nord. Der er bl.a.
fastelavnsfest, fællesspisning,
loppemarked og julemarked. Lilly og
jeg benytter ikke alle tilbud, men det
er fint, at de findes.

Bor der ikke mange indvandrere der?
– Jow, svarer jeg. Og…
Jeg ser ikke noget generelt problem
i en stor andel af nydanskere i Nord.
Jeg har nu boet her i næsten 6 år og
har ikke følt mig generet.
Indkøbsmulighederne er også i
orden. Ca. 1 km til Vestcentret og det
samme til Albertslund Centrum.
Om det er bedre at bo i Nord i
forhold til andre steder i Albertslund
og omegn er jeg såmænd ikke sikker
på, men jeg/vi har ingen aktuelle
planer om at flytte ■

Når nogen hører, at jeg bor i Albertslund
(Nord), lyder det en gang imellem:
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Og vinderne
af fotokonkurrencen blev ...
Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm
I sidste Nordstjernen udlovede
imageudvalget nogle præmier til
dem, der kunne komme med et godt
billede af Albertslund Nord, og der
er indkommet ganske mange billeder.
Imageudvalget har kåret følgende
vindere:

Oscar Gudman Petersen vandt
et gavekort til Café Felix for sit
vinterbillede af Nord.

1. præmien gik til Oscar Gudman
Petersen, der vandt en middag for
to på Café Felix og to billetter til
viseaften i beboerhuset i Damgården 9.
2. præmien gik til Brian Jensen, der
valgte et klippekort til hobbyklubben.
Brian falder uden for hobbyklubbens
målgruppe, da han ikke er mellem
7 og 14 år. Men han vil forære
klippekortet væk.
Vi takker for de mange fine fotos og
ønsker tillykke til de to vindere. Vi
vil senere bruge de indkomne fotos
til postkort og andet
imagearbejde, så
Albertslund Nord
kan komme på
»landkortet« og
blive kendt som
et godt sted at bo ■
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2. præmien går
til Brian Jensen,
der har taget
billeder i Hobbyklubben.

Da jeg var barn,
var vi på flugt
Af Amani Ghadban og Souha Al-Mersal

Minderne
har du da lov at ha’

Interview. Amne kom til Danmark,
da hun var omkring 20 år gammel.
Det, hun husker bedst fra barndommen i hjemlandet Libanon,
er nok borgerkrigen. Hele sit liv i
Libanon har hun levet under krig og
frygt. Men hun fortæller, at trods den
rædsel og frygt, som krigen medførte,
var der også gode dage.
- Da vi var små, troede vi altid, at
det var mere sikkert at gemme sig i
en bygning med flere etager end at
gemme sig i beskyttelsesrummene.
»Hvis den ene af etagerne bliver ramt
af et missil, er vi i sikkerhed i den
nederste«, sagde vi.
- Vandrørene gik ofte i stykker på
grund af bombardementerne, så

vi blev nødt til at hente vand fra
brønden. Det var ikke alle, som
havde krukker, så mange brugte
f.eks. gryder, eller hvad de ellers
fandt af beholdere.
- Mange gange blev vi nødt til at
flygte fra vores hjem på grund af
alle bombeangrebene, men det var
også meget spændende, for når vi
var på flugt, mødte vi mange andre
mennesker fra andre byer, som også
var flygtet af samme grund. Det gav
os nye venskaber, og selv efter krigen
var vi stadig venner. Vi besøgte
hinanden, når vi kunne, og det var
meget sjovt at tænke tilbage på de
gamle dage ■

Men du må også meget gerne dele
dem med os! En gruppe kvinder
over 50 år er ved at planlægge
et erindringsværksted. Og hvad
er så det? Jo, det er et sted, hvor
man mødes og fortæller hinanden
om minderne fra barndommen,
ungdommen og hjemegnen. Formålet
er at lære hinanden at kende på tværs
af kulturer. Ved du, hvad nabokonen
har set her i livet? Nej, vel? Måske
har I mere til fælles, end du tror.
Eller måske kommer du til at høre
livshistorier, som du aldrig har drømt
om! Bliver erindringsværkstedet en
succes, kan vi måske udgive en bog
og på den måde give vores historier
videre til børn og børnebørn. Af
hensyn til tolkningen under mødet,
søger vi i første omgang danske og
kurdiske kvinder, som vil deltage.
Kontakt Mai Green Petersen, tlf. 43
62 73 18.
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