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KOM MED UD OG SVING STÆNGERNE TIL STAVGANG
Hver fredag kl. 10-12 ved Beboerhuset Bækgården 17
Kunne du godt bruge en frisk gåtur og en god snak? Så mødes vi fredag formiddag ved
Beboerhuset Bækgården. Kom med og stræk benene. Der kan lånes stave. Tilmelding er
ikke nødvendig. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Anita Kallesø på tlf.: 26 20 00 11

KOM TIL BANKO I BEBOERHUSET BÆKGÅRDEN
Den første mandag i hver måned kl. 19 i Bækgården 17 - Næste gang d. 4. oktober
Skal du være med? Der bliver spillet banko hver måned i Beboerhuset Bækgården.
Kom og vind flotte præmier! Der er kaffe, kage og masser af hygge.
For mere information kontakt Anita Kallesø på tlf.: 26 20 00 11

KOM OG MØD DINE LOKALE POLITIKERE
Fredag d. 29. oktober kl. 17-20.30 i Gate 21, Liljens kvarter, Bygning M.
Albertslunds bydelsmødre inviterer til en aften, hvor man kan få mere information om det
kommende kommunalvalg, høre nærmere om de politiske partiers mærkesager og stille
politikerne spørgsmål. Aftenen sluttes af med en let pakistansk snack. Det kræver ingen
tilmelding. Bare kom! Der vil være mulighed for tolkning, men det skal senest bookes senest
den 24. oktober.
For mere info kontakt Trine Nørgaard Pedersen fra ABC på tlf. 60 35 46 34 / tnp@bo-vest.dk

LAV PODCAST SAMMEN MED ANDRE UNGE
d. 21/10 kl. 12-16, d. 22/10 kl. 12-16, d. 5/11 kl. 16-19 og d. 6/11 kl. 12-16
Er du én af værterne på ny podcast? I efterårsferien starter ny podcast-serie med og af
unge fra Albertslund. Første episode handler om unges holdninger og stemmer. Du vil
blive undervist af journalisten Souha Al-Mersal i journalistens rolle, podcast-mediet, og
hvordan man kan bruge det. Sammen udvikler vi idéen og indspiller første afsnit.
Tilmelding til Mai Green Petersen senest d. 12/10 på mgp@bo-vest.dk

FIND DIN VEJ TIL JOB ELLER UDDANNELSE
Onsdage kl. 13.00 - 15.00 i Beboerhuset Bækgården 17
Mød Trine fra ABC og en jobkonsulent sidder klar til at hjælpe dig med:
Vejledning om forskellige job, som du kan søge med dine kvalifikationer og
kompetencer - eller som du kan opkvalificeres til.
Hvordan du laver det bedste CV og den bedste ansøgning.
At oprette profiler og jobagenter i jobportaler og hos vikarbureauer – også
via apps på telefonen.
Medbring gerne telefon og/eller pc hvis du har - og husk NemID.
Vores dør er åben, så du kommer bare. Men vil du være helt sikker på, at der er tid til dig,
så book gerne en tid hos Trine, boligsocial koordinator hos ABC på tlf. 60 35 46 34.

KOM MED UD OG FISK
Mandag d. 18/10 i efterårsferien kl. 10-18
Vi skal fiske efter havørred på kysten. ABC har 10 fiskesæt, men medbring
endelig dit eget. Vi tænder bål og hygger med kaffe/te og lidt sødt til ganen.
Turen er for forældre og børn (minimum alder ca. 8 år).
Tilmelding senest d. 17/10 til Andreas Mørch på tlf. 60 35 46 38

HAR DU BRUG FOR EN SNAK? - FOR UNGE
Onsdage kl. 15.00 - 17.00 i Beboerhuset Bækgården 17
Søger du fritidsjob? Har du brug for hjælp til uddannelsesvalg og
fremtidsplaner? Lam og Gitte er klar til at tale med dig.
Du kan også ringe til Lam på tlf. 60 35 46 37 og til Gitte på tlf. 24 28 75 89

CAFÉ STJERNEDRYS – FOR JOBSØGENDE
Hver torsdag kl. 12- 14 på Hedemarksvej 16
Café Stjernedrys er et gratis tilbud for alle ledige, som vil være med til
fællesskab, har gode idéer og vil gøre noget godt for sig selv og andre. Vi
hjælper hinanden med at planlægge aktiviteter. Få hjælp fra Frivilligcentret,
ABC og Jobhuset. Vi planlægger også ture.
Vil du være med, så ring til Louise, ABC på tlf. tlf: 60 35 46 35 / lan@bo-vest.dk

VIL DU VÆRE BEDRE TIL DANSK?
Hver torsdag kl. 10–12 på Hedemarksvej 16 ved terassen i Ungehuset Hedemarken
Gratis tilbud. Har du brug for at øve dig i at læse, tale eller skrive? Vi træner dansk med
hinanden i vores Tal Dansk-café. Alle er velkomne.
Vil du være med, så ring til Louise, ABC: tlf: 60 35 46 35 / lan@bo-vest.dk

KONTAKT

Økonomisk beboerrådgivning
Få hjælp til din økonomi. Få hjælp til budget og overblik over ubetalte regninger. Få tjekket om du får de
rigtige ydelser og få hjælp, hvis du er kommet bagud med huslejen. Kontakt Laura på tlf. 60 35 46 63 /
llo@bo-vest.dk
Ejendomskontor
Damgårdsvej 14B, tlf. 43 64 80 50 / nord@bo-vest.dk
Telefonisk henvendelse fra 07:30 – 09:30.
Pt. lukket for personlig henvendelse pga. Covid-19
www.albertslundnord.dk
Afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsen i AB, abbest-afdnord@bo-vest.dk, post afleveres i formandens postkasse i Kildegården
11, 1. th.
Afdelingsbestyrelsen i VA, kallesoe@comxnet.dk, post ligges i postkassen, som hænger ved døren ved
Bækgården 19
ABC (Helhedsplanen Albertslund Boligsociale Center)
Trine Nørgaard Pedersen, boligsocial koordinator, tlf. 60 35 46 34, tnp@bo-vest.dk
Facebookgrupper og -sider
Albertslund Nord - Rum til enhver lejlighed
Albertslund Nord
Børnefamilier Albertslund - tips og tricks
Har du brug for en Bydelsmor?
Støtte til stort og småt. Vi er her for dig! Vi taler dansk og andre sprog.
Tlf. bydelsmor: 71 75 57 83 , Tlf. koordinator: 60 35 46 35, Facebook: Bydelsmødre Albertslund

