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   Albertslund Boligsociale Center  

•  er et samarbejde mellem Albertslund      
   Kommune, AB, AKB, VA, BO-VEST og  
   KAB. 
•  er støttet af Landsbyggefonden. 
•  har sekretariat i Blokland 4A.
•  har lokalkontorer i Bækgården,  
   Hedemarken og Kanalens Kvarter.

3. og 4. kvartal 2020
 
Fremtidens ABC

Farvel til Jeppe og Emilie

Samarbejde om mobile testcentre

Tryghedsskabende arbejde i Kanalens Kvarter

Kun for piger-gruppen i Hedemarken

Fællesskabet fandt nye veje under corona

BOXENs første sommer med erfaringer

Hedemarkens beboere kom i bevægelse

Der sættes pris på VOKS

Den gode relation gør forskellen

Familieaftener på nye måder

Bydelsmødrene gør klar til foreningsdannelse



3. og 4. kvartal 2020

Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

Da det viste sig, at boligforliget ikke afsatte midler 
til forebyggende boligsocialt arbejde fremover, 
besluttede ABC’s bestyrelse alligevel at søge Lands-
byggefonden om støtte for at markere, at der fort-
sat er brug for ekstra opmærksomhed på udvikling-
en i de almene boligområder – også før de kommer 
på ghettolisten. Efter sommerferien indsendte vi 
derfor en ansøgning om prækvalifikation.

Landsbyggefonden har fundet det muligt at støtte 
boligafdelingerne i Blokland, Hedemarken og 
Albertslund Nord med et mindre beløb fra Parallel-
samfundspakken, svarende til to årsværk i fire år. 
Denne indsats vil have fokus på uddannelse og 
beskæftigelse, da der i de tre boligområder er 
større arbejdsløshed og et lavere uddannelsesniveau 
end i resten af byen – i så høj grad, at det nærmer 
sig de såkaldte ghettokriterier. 

”Hvor mange beboere, der er i arbejde, og hvor 
mange der tager en uddannelse efter grundskolen, 
er afgørende for, at Hedemarken ikke kommer på 
ghettolisten igen”, fortæller René Løfqvist, der er 
formand for AKB Albertslund og sidder i ABC’s
bestyrelse. ”I de kommende år skal vores bebyg-
gelse renoveres for mange millioner kroner. Det ville 
være katastrofalt, hvis vi bagefter var nødt til at rive 
bygninger ned som følge af parallelsamfundspakken. 
Derfor er det så vigtigt for os med en ekstra indsats 
for at hjælpe vores beboere i arbejde og i gang med 
en uddannelse.” Denne nye helhedsplan skal godk-

Fremtidens ABC – med og uden Landsbyggefonden
Det sidste halve år har ABC’s sekretariat og bestyrelse haft travlt med at finde ud af,
hvad fremtiden skal bringe for det boligsociale arbejde i Albertslund.
Konklusionen er,  at ABC også er her til næste år. 

endes endeligt af Landsbyggefonden, Kommunen 
og boligorganisationerne i løbet af december og 
januar måned, før den forventes at kunne træde i 
kraft 1. marts 2021. Corona-aflysninger og opsig-
elser blandt ABC’s projektmedarbejdere har gjort 
det muligt at forlænge den nuværende helhedsplan 
i januar og februar.

Forankring af tidligere indsats
Der er altså også en masse, som Landsbyggefonden 
ikke kan støtte fremover. Kommunalbestyrelsen 
har derfor besluttet at øge det beløb, kommunen 
bidrager med til det boligsociale arbejde de kom-
mende tre år – forudsat at boligorganisationerne 
gør det samme, og det har de tre organisationer 
besluttet at gøre. Det vil gøre det muligt også at 
arbejde med trivsel, tryghed og fællesskaber. Lige 
som det også giver Kanalens Kvarter mulighed for at 
være med i ABC. 

Det har i mange år været et ønske i bestyrelsen, at 
det boligsociale samarbejde skulle kunne komme 
alle boligområder i byen til gavn. Derfor kan ABC 
fremover også lave forsøg med at tilbyde andre 
boligområder bistand f.eks. til opsøgende arbejde, 

ABC reduceres, men
fortsætter i fornyet form.

beboerinddragelse,
mødefacilitering og
kickstart af fællesskaber.
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Farvel til Jeppe og Emilie

Emilie var blandt andet med til 
afholde udendørs familieaftener i 
efteråret 2020.

Når året slutter, må vi desværre sige farvel til Jeppe 
Jeziorski Jensen. Jeppe startede oprindeligt som 
barselsvikar først for Louise i Kanalens Kvarter og 
derefter for koordinatoren i Albertslund Nord.

 De sidste fire år har Jeppe især arbejdet med 
familier og forebyggelse bl.a. i samarbejde med 
Herstedøster Skole. Vi kommer i sekretariatet til at 
savne Jeppes ja-hat, hans kreativitet og hans evner 
inden for friluftsliv. Jeppe starter d. 1. januar i den 
boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand.

Samtidig siger vi også farvel til Emilie Panduro 
Justesen. Emilie var en af de elever som i starten af 

2018 snusede til arbejdet i ABC gennem et samarbe-
jde med HF-talentforløb. Emilie blev efterfølgende 
ansat og har siden foråret 2018 været studenter-
medhjælper i ABC.

Emilie har primært arbejdet med børneaktiviteter 
ifm. familieaftenerne, men har også løbende hjulpet 
med praktiske og administrative opgaver, og så hjalp 
hun også lige med at få et løbehold godt i gang. Vi 
kommer til at savne Emilies blide væsen, hendes 
rummelighed og hendes store mod til at kaste sig ud 
i nye opgaver. Emilie læser til pædagog og skal fra 
1. januar i sin sidste praktik. Vi ønsker Emilie alt det 
bedste fremover.

Jeppes grønne fingre kom ofte 
bebeorne til gode.
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Da Albertslund Kommune i august måned ville 
have den mobile testenhed til byen, skulle de selv 
finde lokaler, der kunne anvendes til formålet, og 
så kontaktede de Albertslund Boligsociale Center. 
Mette Gerhardt, som er leder af Sundhedshuset i 
Albertslund fortæller: ”Det er en del af teststrategien 
at komme ud i boligområder, og på den måde gøre 
COVID-19 test lettilgængelig for borgerne der bor der. 
Samarbejdet med ABC er i den forbindelse helt uund-
værlig. Det er ABC, der kender boligområderne, ved 
hvilke faciliteter der findes og kan finde ud af, om de 
kan bookes.”

ABC hjalp med facilitere kontakten til afdelingsbe-
styrelserne, som stillede beboerhusene i Kanalens 
Kvarter, Blokland, Albertslund Nord og Hedemarken 
til rådighed. Ejendomskontorerne i de forskellige 
boligområder hjalp med at gøre lokalerne klar og 
lave markeringerne til sikker kødannelse. ABC trådte 
til med personale til køvagten, indtil Albertslund 
Kommune kunne tage over. Netværket kunne akti-
veres hurtigt, fordi der er et allerede eksisterende 
og godt samarbejde, som der er blevet etableret og 
plejet i ”fredstid”, og derfor vidste parterne, hvem 
man skulle række ud til.

Placeringen af testcentrene er valgt, fordi mange 
mennesker bor tæt i etagebyggerier, og coronavi-
russen trives i disse vilkår. De lokale afdelingsbesty-
relser satte også stor pris på tilbuddet:

Godt samarbejde sikrer mobile testcentre
Albertslund Kommune, afdelingsbestyrelserne, ejendomskontorer og ABC har samarbejdet 
om at få mobile testcentre til de fire boligområder i helhedsplanen

Sammen kunne Sundhedshuset og 
boligområderne hurtigt få testcentre 
på benene.

”I Nord har vi haft mobile testcentere, som der var stor 
søgning til, og bestyrelsen i AB Nord vil være taknem-
lig for, at vi igen får mobilt testcenter til Nord, da det 
er vigtigt, at alle i Nord bliver testet for COVID-19”, 
siger Hans Skov Jakobsen, afdelingsbestyrelses-
medlem i AB Nord.

Albertslund Kommune og ABC har også samarbej-
det om at få informeret om COVID-19. Kommunen 
har videreformidlet information fra Sundhedsmyn-
dighederne og udviklet lokalt tilpasset materiale, 
som ABC har hjulpet med at få længere ud gennem 
deres netværk. Mette Gerhard fortæller: ”Det er 
kommunens opgave at formidle budskaberne, men 
ABC har mulighed for at gøre det i øjenhøjde med 
borgerne. Derfor giver det rigtig god mening at samar-
bejde omkring den opgave.” 

Da Albertslund Kommune i start december havde 
succes med at nedbringe smitten, blev kommunen 
og ABC inviteret til at holde et oplæg om deres 
samarbejder på et webinar om ‘COVID-19 indsatser 
blandt etniske minoriteter’. Oplægget kan ses her: 
www.kl.dk/kommunale-
opgaver/integration/fore-
byggelse-af-covid-19-blandt-
etniske-minoritetsgrupper/
webinarer/ 
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Da Albertslund Nord var det boligområde, der havde 
den højeste svarprocent (33,3%) i Naboskabsunder-
søgelsen, vandt de deres helt egen mosaik lavet af 
Glad Sol.

Beboerne skulle over tre workshops selv have 
været med til at lave og hænge mosaikken op, men 
det tillod corona-situationen desværre ikke. Men 
Nord fik stadig sin mosaik! Beboerne gav inputs 
til mosaikkens motiv, og de var enige om, at den 
skulle repræsentere boligområdets fællesskab, 
mangfoldighed og smukke natur.

Ny mosaik viser boligområdets værdier
Albertslund Nord har fået deres præmie fra Naboskabsundersøgelsen op at hænge, 
og den fremhæver boligområdets fællesskab, mangfoldighed og natur.

Nords fællesaktivitetsudvalg spædede også til, så 
mosaikken kunne blive lidt større. Med disse inputs 
kreerede Glad Sol den flotte mosaik og fik hjælp 
af ejendomskontoret til at hænge den op. Den 
kan ses på gavlen af Kildegården, hvor den byder 
velkommen til alle, lige når de kommer ind i bolig-
området.

Den bringer allerede stor glæde. ”Den er virkelig 
flot, og den står for alt det vi har kæmpet for igen-
nem årene. Samhørigheden her i Nord” siger Anita 
Kallesø, afdelingsbestyrelsesformand i VA.

Den flotte mosaik lavet af 
Glad Sol byder velkommen, 
når man kommer ind i
boligområdet.
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Beboere omkring Kanalgaden i Albertslund Syd har 
de seneste år oplevet, at en større gruppe unge 
fylder i gade- og gårdbilledet på en uhensigtsmæs-
sig måde. I foråret 2020 viste en naboskabsunder-
søgelse, at trygheden var faldet betragteligt 
sammenlignet med tidligere undersøgelser. 

I sommeren 2020 tog to borgere initiativ til at 
mødes med borgmester og direktør for bolig-
selskabet for at tale om deres bekymringer for dels 
de unge, dels alle andre borgere. De to ville gerne 
bidrage til at løse problemstillingen. Det har nu ud-
viklet sig til Tryghedsgruppen, som siden sommer 
har afholdt flere møder med mange forskellige og 
engagerede deltagere.

Politi og kommunen arbejder fortsat med deres 
indsatser, boligorganisationerne med deres, men 
qua tryghedsgruppen bliver borgerne nu bedre 
informeret, inddraget og spiller selv en aktiv rolle 
i boligområdet. Der er blevet luftet mange frustra-
tioner, men der er en vilje til at gøre noget sam-
men, og der opleves allerede forbedring i beboer-
trygheden.

ABC deltager i gruppen og bidrager bl.a. med
rekruttering af deltagere til møder og aktivi-
teter, udvikling af nye tiltag, koordinering af 
igangværende aktiviteter ifht. Tryghedgruppens 
arbejde, kommunikation etc. 

Tryghedsskabende arbejde i Kanalens Kvarter
To lokale borgeres tog intativ til en Tryghedsgruppe, som allerede skaber
bedring i bebeboernes tryghed i Kanalens Kvarter

Dialogmøde mellem 
fagfolk og beboere 
i gård 7 i Kanalens 
Kvarter.

Tryghedsgruppen har til formål

- at løse en kompleks problemstilling gennem 
forbedret dialog og samarbejde blandt civil-
samfund (også de unge) og lokale kommunale 

aktører.

- at indtage byrummene på en positiv måde og 
dermed øge trygheden og medborgerskabet.

Der bliver bl.a. arbejdet med 

- gåture i boligområdet for at skabe liv og 
fremme tryghed.

- en positiv tone ifht de unge, fx at hilse (kon-
takt er det modsatte af konflikt).

 - flere aktiviteter i den mest udsatte gård.

- møder med de unge.

- mobilisering af forældre til netværk som med 
tiden kan uddannes i fx konflikthåndtering. 
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Kun for piger

I foråret startede en aktiv beboer, Camilla, og 
AKB’s boligsociale medarbejder, Laura Petra 
Polichinel von der Maase, en gruppe for piger ml.  
13-15 år i Hedemarken. Formålet var at give lokale 
piger et sted, hvor de kunne mødes, opleve ting de 
ellers ikke ville opleve, og have et fristed, hvor de 
kunne snakke med voksne og hinanden, om em-
ner som de ikke kan snakke med deres forældre, 
lærere og andre voksne i deres liv om. Forløbet 
blev, som så meget andet, afbrudt af Covid-19 
restriktioner.

Efter sommerferien startede de op igen. 8 ud af de 
10 oprindelige piger ville stadig gerne være med. 
Første aften de mødtes kom to af pigerne en hel 
time for tidligt. De kom for at snakke og ”hænge 
ud”, og det endte med at blive en virkelig hyggelig 
time, hvor de fik snakket om pigernes liv, usikker-
heder og bekymringer omkring skolen, karakterer 
og deres fremtid. Laura oplevede, at de voksnes 
rolle var at lytte, og give pigerne opmærksomhed. 
Da resten af pigerne ankom, blev det en rigtig hyg-
gelig aften, hvor vi fik indisk mad udefra. 

Pigerne udvikler sig af at få ansvar
Fra de i alt fem møder Camilla & Laura nåede at 
få med pigerne, lærte de, at der er et klart be-
hov for uformel voksenkontakt, samt et sted at 
mødes blandt målgruppen, som pigerne i grup-
pen repræsenterer.  En af pigerne fortæller: ”Vi 
mangler et sted at mødes og hygge. Og hvor vi 
kan snakke med voksne, der ikke har travlt med at 
snakke uddannelse og alt sådan noget.” 

Trods startudfordringer skaber ny pigegruppe i Hedemarken fællesskab og udvikling 

Pigerne fik medansvar i planlægning af forløbets 
indhold, samt stemning og tonen under ”møderne” 
– og de voksede bemærkelsesværdigt med op-
gaven. Samtidig oplevede Laura, at pigerne ikke al-
tid var vant til faste rammer, eller voksne der satte 
krav, såsom at komme til tiden, lytte til den der 
snakker og ikke være respektløse overfor hinan-
den. Selvfølgelig er det krav, de møder i skolen og 
hjemmet, men de virkede overraskede over, at de 
voksne investerede tid og energi i at insistere på, at 
pigerne overholdt de rammer, de havde stillet op. 
Og også dette voksede de af. 

Alt i alt har det været en stor succes for de piger 
der fortsatte efter sommerferien og fik ”hele” 
forløbet med. Det er uden tvivl et koncept, Hede-
marken vil arbejde videre med, for potentialet for 
pigernes individuelle og fælles udvikling og modning 
er stort, og Laura mener at der er meget at vinde 
for pigerne der deltager.

Kun for Piger havde mange gode stunder sammen før og efter 
sommerferien
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Fællesskabet har fundet nye veje under corona

Danmark åbnede langsomt op igen til sommer-
ferien, men corona-situationen fyldte stadig 
meget i de almene boligområder. Flere traditioner 
og sociale aktiviteter måtte fortsat aflyse, men 
der var stadig mange ting, som vi kunne og gjorde 
i løbet af det sidste halve år – dog under varierende 
vilkår og restriktioner. Beboerne og de frivillige fæl-
lesskaber har skulle være fleksible og nytænkende, 
men de har mødt udfordringerne og fortsat skabt liv.

Sommeren gav gode rammer
Den danske sommer skabte i år rig mulighed for at 
holde arrangementer udendørs, hvor man kunne 
holde god afstand til hinanden. I sommerferien 
uddelte Bydelsmødrene sommerferiepakker til 45 
børnefamilier i Albertslund. Pakken var målrettet 
familier med børn mellem 6-11 år, som havde brug 
for idéer og aktiviteter til deres sommerferie, nu 
når mange af dem ikke kunne lave deres normale 
aktiviteter. Pakkens indeholdt blandt andet et 
hæfte med lege, kridt, en bold, et krea-kit og en 
skattejagt. Den lagde bevidst op til, at man skulle 
udenfor at lege sammen som familie. ABC hjalp 
med at afholde et familiearrangement i Nord, Blokland 
og Kanalen d. 9. juli, hvor sommerferiepakkerne blev 
delt ud, og der blev leget med pakkens indhold. 
Det var en stor succes med mange lege-glade 
familier.

Musikken fortsatte også med at skabe glæde i en 
svær tid. Fællesaktivitetsudvalget i Albertslund Nord 
arrangerede i august en udendørs operaforestilling i 
hjertet af boligområdet. Kunstnerkollektivet
Venteværelset optrådte med deres isolationsopera 
“Dido og Aeneas” ude i det fri en tirsdag aften. 
De skulle blot bruge strøm, og ejendomskontoret 
satte bænke op, og ellers havde folk deres egne 
stole og tæpper med. Der var stort fremmøde og 
god stemning - og afstand.

Ligeledes arrangerede styregruppen i Kanalens 
Kvarter, at boligområdet fik besøg af cirkus i juli. 
Altankoncerterne tidligere på sommeren blev så 
godt modtaget, og derfor ville de nu prøve noget 
nyt i gård 1 og 7. Cirkustruppen skabte med gøgl 
og musik stor glæde for både små og store mennesker. 
Et arrangement som sagtens kan gentages. Corona 

Det har været et år, hvor fællesskabet i de almene boligområder har været udfordret, 
men corona har også ledt til nye og kreative måder at være sammen på.

eller ej. Det er ret nemt at arrangere. Medlemmer 
fra afdelingsbestyrelsen sørgede for strøm og 
adgang i de to gårde og fungerede kontaktperson 
til cirkus. Den boligsociale medarbejder stod for 
aftaler, kontrakt og kom-
munikation.

Fortsætter på næste 
side...

Cirkus i Kanalens Kvarter.

Udendørsopera i Albertslund Nord.

Der blev leget, da bydelsmødrene
delte sommerferiepakker ud.
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Gamle og nye arrangementer
I Blokland har en madklub kørt i et stykke tid. De 
måtte aflyse flere gange under corona, men de 
valgte at mødes med masser af afstand, mundbind 
og håndsprit i november, da både selskabet og den 
gode mad var savnet. ”Ib sagde, at han var bange 
for at glemme at spise grøntsager, hvis vi ikke fort-
satte med madklub.”, fortæller Ida Mette Holm, som 
er Madklubbens kostvejleder og ernæringsterapeut. 

Hverdagen kan også blive for hård, hvis beboerne 
ikke har andre at mødes med. Og sikke en menu de 
lavede til genforeningen! De lavede and med bagt 
hokkaido og rødkålssalat, og så var der
appelsin- og gulerodssalat med granatæble, val-
nødder og mynte til dessert. Madklubben mødtes 
et par gange i løbet af efteråret.

Senere i samme måned blev der ikke bare båret, 
men også syet mundbind, da Gertrud og Eva, to 
erfarne damer fra Blokland, underviste andre i, 
hvordan man kan lave sit eget tre-lags-stof-mundbind. 
De to delte gavmildt ud af skabeloner og tips til 
forskellige størrelser, former og materialer, da de 
holdt en mundbinds-workshop i Blokland, hvor fire 
personer ad gangen kunne være med.

Julestemning på afstand
Når vi ikke må samles en masse mennesker sammen 
til julehygge, så må man finde på noget andet. ABC-
ansatte satte sig derfor for at lave et juleoptog.

Iført lyskæder, nissehuer og ifølge af en sound-
box samt selskab af selveste julemanden og hans 
chauffør Morten, som er frivillig pilot hos Naboskab 
på Hjul i Hedemarken, gik vi rundt i Blokland, 
Hedemarken, Nord og Kanalen og spredte lidt 
julestemning.

Der var virkelig mange børn som vinkede ud ad vin-
duerne eller kom ned på afstand for at se den ægte 
julemand. Dejlig aften hvor vi alle kom rundt i alle 
boligområde og fik hilst på både store og små. 

ABCs juleoptog spredte godt humør.

Mundbindsworkshop i Blokland.

Madklubben i Blokland mødtes i efteråret
med mundbind, håndsprit og afstand.
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Efter et forår med corona, nedlukning, isolation, 
øget arbejdsløshed og manglende fysisk aktivitet, 
satte vi hjernerne i blød for at finde på aktiviteter, 
som kunne gavne beboernes mentale, såvel som 
fysiske trivsel. Navnlig de beboere, der var ledige 
og som muligvis var ved at miste modet, nu hvor 
Covid-19 havde sat endnu flere ”ud af spillet”. 

Resultatet blev ”Hedemarken i bevægelse” – et 
gratis tilbud om diverse motionshold til alle be-
boere i Hedemarken og de boligområder i ABC-
samarbejdet sommeren over. Ugentligt tilbød vi 
omkring 15 hold med vandreture, crossfit, pilates, 
yoga, mobilitet og aerobics. Vi oprettede facebook 
grupper for hvert hold, som vi brugte som platform 
for kommunikation internt på holdene. For nogle 
af deltagerne fungerede det rigtigt godt, men 
andre, især de ældre deltagere, ringede ofte til os, 
for at høre om der var ændringer i programmet og 
lignende. 

Coaching forløbet og Heidis historie
Ved siden af de åbne hold, kørte vi et coaching-
forløb med 10 ”udvalgte” deltagere. Dem, der var 

Hedemarken fik beboerne i bevægelse
Hedemarken havde stor succes med sit “idræts”-projekt, som skulle øge beboernes 
sundhed i en corona-tid og på sigt hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.

med, var igennem en ”screening” proces, så vi var 
sikre på, at de havde nogenlunde samme behov og 
kunne bruge hinanden. Deltagerne deltog på work-
shops og havde individuelle samtaler ugentligt, 
hvor vi snakkede om livsstil, vaner, mål, drømme og 
hvad der skal til, for at nå de mål. Samtidig plan-
lagde vi hvilke af de åbne hold, der ville passe til 
den enkelte deltager. Endeligt blev deltagerne 
jævnligt vejet på en TANITA vægt, så de kunne 
følge med i deres fysiske udvikling. Formålet var at 
hjælpe deltagerne til sundere vaner, bedre selv-
værd, succesoplevelser og selvfølgelig motion. 

En af deltagerne, Heidi, fortalte sidst på somme-
ren: ”Jeg har tabt 17 kg.! Det er jo helt vildt”. Og 
siden da, har hun fortsat de nye vaner og taber sig 
stadig. Oveni det, har hun for nyligt fået et job, 
og fortæller at forløbet med Hedemarken i Bevæ-
gelse helt sikkert har givet hende nogle skub i den 
rigtige retning.

Evy underviste 
udendørs hold i yoga 
og pilates.

Der var gåhold hver 
dag af forskellige 

længder.
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Den gode relation gør forskellen

Relationer er en hjørnesten i det boligsociale
arbejde, og det er boligsocial koordinator, Lam Cai 
Truong det perfekte eksempel på. Han har i mange 
år arbejdet med unge, beskæftigelse og uddannelse 
i Albertslund, og hans dedikation og store netværk 
kommer ofte de unge mennesker i byen til gode. 

Et eksempel på Lams store netværk, er hans kend-
skab til Ibrahim, som i efteråret fik hjælp med at få 
et job på Bahnes lager i Vallensbæk. Lam fortæller 
selv: 

”Jeg har arbejdet i ABC i snart 12 år. Jeg kan derfor 
nogle gange komme igennem med en dyb samtale 
med unge. Ibrahim er en af dem, som jeg har kendt 
i snart 10 år. Han har været med til at arrangere 
fodboldstævne og har hjulpet til markedsdag i Nord. 
Han har også deltaget i projektet Mind Your Business 
for ca. 5 år siden.”

Lam Cai Truongs gode netværk blandt de unge i Albertslund gør en forskel – 
det viser Ibrahims historie. Ibrahim fik en snak, lidt hjælp og et nyt job.

Fordi Lam havde en tidligere og god relation til 
hele familien, hørte han gennem Ibrahims mor, at 
han ledte efter et job. Lam kontaktede Ibrahim, og 
de mødtes derefter flere gange og arbejdede på 
hans jobansøgning. Det førte i efteråret til, at han 
fik et job hos Bahne. ”Det er altid rart at snakke 
med Lam. Det er aldrig for sent at spørge om 
hjælp”, forklarer Ibrahim.

De unge oplever, at Lam har god tid og ressourcer til 
at støtte dem på hvert trin i jobsøgningsprocessen, 
og den ekstra hjælp gør ofte forskellen. Ibrahim 
er blot én god historie, som der kommet ud af den 
håndholdte job- og uddannelsesindsats for unge. 
Ofte kan en relation, der er opstået til
 fodboldturnering eller en samtale for år tilbage 
være afgørende. ”Mange års arbejde i ABC har nogle 
gange hjulpet mig at danne en tæt relation til unge. 
Mange unge får derfor en tryghed ved at søge hjælp 
hos os til et møde eller en samtale.”, fortæller Lam.

Lam sammen med uddannelsesvejleder, Gitte. 
De kører Åben Vejledning for unge hver uge.
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BOXEN var åben til og med efterårsferien. I skolernes 
ferier var der aktiviteter alle dage, resten af tiden 
var det i weekenderne. Ud over de almindelige 
aktiviteter som rundbold, rulleskøjter og frisbee, 
dannede BOXEN også rammer for satellit-træning 
og prøvetimer.

I efterårsferien kom Albertslund Fægteklub forbi, 
og i sommers afholdt DIF en uges fodboldskole 
for piger – begge dele var succeser, hvor børnene 
kunne prøve kræfter med nye ting og lærte en 
masse.

Hvad har vi lært?
Nogle af de ting vi kan tage med os til næste år, 
er at lokation og samarbejdspartnere er virkelig 
vigtige. BOXEN skal placeres, der hvor børnene 
normalt leger. Til næste år flytter BOXEN til Nord, 
og der er allerede forberedelser i gang, for at finde 
den helt rigtige plads til BOXEN. 
BOXEN var bemandet af unge studerende som blev 
ansat, og vi erfarede at lokale unge, er absolut det 
bedste valg. De kender området, kender i forvejen 
nogle af børnene i området, og de ved hvornår og 

Første sommer med BOXEN 2620 Streetgames
Den nye idrætscontainer holdt åben i Hedemarken hen over sommen, 
og ABC & Get2Sport har gjort sig nogle erfaringer frem mod containerens næste ‘sæson’.

DIF holdte en uges fodbolds-
kole for piger ved BOXEN.

hvad der sker. De har med andre ord et forspring, 
i kraft af deres ”insider” viden, som BOXEN – og 
dermed børnene der skal bruge BOXEN – får 
enorm glæde af.

Derudover var det en stor succes med planlagte 
aktiviteter, som kunne blive meldt ud i god tid. 
Diverse turneringer, konkurrencer, men også
satellittræning og prøvetimer fra lokale
sportsklubber i Albertslund fungerede rigtigt 
godt. Både for børnene der deltog, men også som 
reklame for klubberne og deres aktiviteter. Samar-
bejde med eksterne parter har et stort potentiale, 
og er helt sikkert noget, vi arbejder mere med 
næste år.
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Nedlukning af kontorer og hjemsendelse af med-
arbejdere rundt omkring på virksomhederne 
har gjort det mere end svært for VOKS at sælge 
dekorationsservice i erhvervsabonnement. 
”Timingen er dårlig”, fortæller VOKS’ direktør 
Benedikte Preuthun Mortensen. ”Men vi håber der 
følger en tid, hvor virksomhederne vil kræse om 
arbejdsmiljøet og forkæle medarbejdere, kunder 
og gæster med velgørende plantedekorationer i 
skranken og i mødelokalet”.

VOKS havde også lige besøg af en tornado, som 
raserede lokalerne. Men ellers kommer der mange 
privatkunder i den lille hyggelige butik i Hede-
marken. Ikke mindst op til jul, hvor man kan få 

Der sættes pris på VOKS
Trods udfordringer er der hele tiden små succeser
 i den socialøkonomiske virksomhed på Nyvej.

Der fyldes varer i den nye, flotte varevogn.

juledekorationer og værtindegaver ud over det 
sædvanlige. Produkterne er nemlig både lækre 
og bæredygtige, og så er de lavet på værkstedet i 
Hedemarken, hvor der lige nu kommer 12 ledige 
albertslundere, der har brug for at træne sig 
tilbage til arbejdsmarkedet.

For at gøre en forskel for både mennesker og miljø, 
har VOKS i år vundet KAB’s bæredygtighedspris.

Der er et frivilligt team Genbrug tilknyttet VOKS. 
Teamet indsamler materialer til produktionen og 
kontakter virksomheder, der har større mængder 
af det affald, som VOKS leder efter. Hvis man vil 
være frivillig, kan man kontakte genbrug@voks.nu
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Hvorfor lavede Yusuf og Malik vinduer i
Hedemarken?
I Hedemarken har afdelingsbestyrelsen stort fokus 
på beskæftigelse og uddannelse. I sommers af-
prøvede vi derfor et nyt samarbejde med FGU og 
VOKS med henblik på at lade lokale unge afprøve 
håndværksfag. 

Den socialøkonomiske virksomhed VOKS havde 
nogle meget gamle vinduer, som trængte til en 
kærlig hånd. Efter aftale med skolen fik Yusuf og 
Malik lov at lave malerarbejde to gange om ugen, 
indtil vinduerne var færdigbehandlet. Arbejdet tog 
et par uge, og var superviseret af Lam, som selv 
har en baggrund som maler. De to drenge lærte 

det grundlæggende om malerbehandling af gamle 
vinduer.

Resultat blev faktisk så godt, at de efterfølgende 
blev spurgt af Benedikte, direktøren fra VOKS, om 
de ville udsmykke butikken. Drengene er meget 
stolte af deres arbejde, og den ene har allerede 
meldt sig på ind på teknisk skole i Glostrup som byg-
ningsmaler. Den anden vil være ejendomsservice-
tekniker, efter at have lært om de mange 
muligheder under en samtale med boligsocial 
koordinator, Lam.

Yusuf og Maliks arbejde var værdsat i VOKS.
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Familieaftener på nye måder

Hele foråret og sommeren har familierne i Alberts-
lund hungret efter at få lov til at ses. Derfor har 
vi udnyttet sensommeren og efteråret, og strakt 
sæsonen for udendørs familieaktiviteter helt ind i 
oktober. 

Familieaftener genoptaget i nye rammer
Familieaftenerne har af gode grunde været sat 
på pause i foråret, men heldigvis har vi kunnet 
tilpasse programmet til den nye virkelighed. Siden 
sommerferien har vi været i gang igen. Vi har ryk-
ket familieaftenerne udendørs, håndspritten er 
fundet frem, og alle de aktiviteter der har været 
planlagt er gennemtænkt, så man kan lave dem 
parallelt i familierne. Coronatiden fører på den 
måde nye muligheder med sig.

Nu bliver vi ”tvunget” til at være ude og lave aktivi-
teter. Det er noget, der virkelig er fantastisk, når 
sensommeren har været så fin, som den har været.
Samtidig har det været en mulighed for at præsen-
tere de faciliteter og uderum, der er her i Alberts-
lund, men som ikke alle kender. Vi har blandt andet 
gennemført en familieaften, hvor fem familier la-
vede mad parallelt i byparken i Syd. Vi fik hjælp fra 
Sundhedshusets diætist, Camilla. Vi har også været 
på cykeltur, og lavet en masse bål. Hver gang vi har 
mødtes har vi sendt live på Facebook, så flere har 
kunnet være med og fået inspiration til fx aftens-
mad, aktiviteter og ture i Albertslund.

Til inspiration for familier på sociale medier
Et benspænd, som corona har medført, er at vi 

ikke kan være lige så mange familier samlet. Vi kan 
mærke på interessen for tilmeldingen til familie-
aftnerne, at der er mange familier, der savner at 
ses og komme ud. Vi er nødsaget til at begrænse 
deltagelsesantallet, men under nedlukningen i 
foråret lavede ABC i samarbejde med nogle mødre 
en facebookgruppe som hedder ”Børnefamilier 
Albertslund -Tips og tricks”. Den har vi brugt som 
platform for at skabe netværk og dele inspiration 
og videoer. Her bliver alle familieaktiviteterne lagt 
op, så man selv kan gå ind og følge med og lade sig 
inspirere. 

Ikke al forandring er let - men det er lærerigt
I løbet af efteråret har vi lært rigtig meget om, 
hvordan man kan lave aktiviteter på andre måder. 
Vi har lært, hvad der fungerer godt, og hvad der 
fungerer rigtig godt. Fx at det kræver flere res-
sourcer, når man skal lave aktiviteter på afstand og 
i mindre grupper. Det kræver også ret meget støtte 
og hjælp til familierne for at fungere udenfor. Der 
er brug for vejledning i god påklædning til vejret, 
og der er brug for hjælp, særligt til forældrene, til 
hvordan man er ude, og hvilke aktiviteter man kan 
lave udendørs. Den læring vil vi gerne tage med og 
arbejde endnu mere med,  så vi kan formidle na-
turen og uderummene endnu bedre i fremtiden. Vi 

Ayse og hendes familie var med på cykeltur i efteråret.

forestiller os at brugen af 
uderummene og naturen 
vil blive endnu vigtigere 
for både børn, familier og 
ældre i fremtiden
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Er du blå, grøn, gul eller rød? - Bydelsmødrene er 
alle farver

I sommers begyndte bydelsmødrene at arbejde 
målrettet på at blive en selvstændig forening. 
De startede processen med en teambuildingdag i 
Sundhedshuset, hvor det handlede om gruppens 
forskellige kompetencer. Hvordan bruger man 
hinanden? Hvordan supplerer man hinanden i grup-
pen? Hvem har hvilke kompetencer? Det var en fin 
aften med mange gode snakke og øvelser, hvor de 
mange forskellige kompetencer blev klarlagt.

De 15 kvinder gennemførte alle en whole brain-
test, som er et af mange redskaber til at klarlægge 
egne kompetencer. Gennem testen inddeles man 
i fire farver forskellige farver afhængig af ens 
præferencer. Er man fx meget fokuseret på at 
komme hurtigt i mål med opgaver (blå), eller er 
man mere opmærksom på det sociale, og om alle 
har det godt (rød). 

Både på arbejdspladser og i frivilliggruppper har 
vi brug forskellige kompetencer. Derfor giver det 
mening at få øje på dem og vide, hvordan vi bruger 

hinanden bedst. Ligesom det gør det nemmere at 
forstå hinandens forskelligheder. 

Det videre foreningsarbejde
Siden sommeren har bydelsmødrene haft besøg 
fra deres landsorganisation på et af deres måneds-
møder, hvor de fokuerede på arbejdet mod at blive 
en forening. De har har også været på en weekend, 
hvor de arbejdede på det sidste skridt, inden de 
snart skal danne deres egen forening. 
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