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Albertslund Boligsociale Center
• er et samarbejde mellem Albertslund
Kommune, AB, AKB, VA, BO-VEST og KAB.
• har sekretariat i Blokland 4A.
• har lokalkontorer i Bækgården,
Hedemarken og Kanalens Kvarter.
• arbejder for naboskab & trivsel,
uddannelse og beskæftigelse.
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Kontakt: Louise, lan@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 35

Sammen kan vi noget andet
Det summer af liv i Hedemarken om torsdagen,
når der er tal dansk-café og Café Stjernedrys.
Hver torsdag kl. kl. 10-12 er der tal dansk-café og fra
kl. 12-14 Café Stjernedrys i Hedemarken. Begge dele
er en del af beskæftigelsessamarbejdet i den boligsociale helhedsplan. For boligområdet betyder det,
at der er masser af liv på terrassen i Hedemarken. De
beboere som deltager i aktiviteterne bidrager alle
til fællesskabet. Nogle kommer for at træne dansk,
men har samtidig hjulpet med at plante krydderurter
på terrassen til gavn for andre beboere. Andre
hjælper med at arrangere ture, står for frokost. Alle
hjælper hinanden. Alle bidrager med noget.
De to initiativer udsprang af en projektgruppe i Albertslund bestående af Frivilligcenter Albertslund,
Sundhedshuset, Jobhuset og ABC og har overordnet fokus på at styrke den mentale sundhed gennem meningsfulde aktiviteter, hvor alle kan bidrage
til fællesskabet og til dem selv. ”Det er en styrke, at
flere parter er med i udviklingen og i afviklingen af
de konkrete aktiviteter. Vi har fået flere forskellige
netværk vi kan trække på. Det handler i høj grad om
at bygge bro til andre etablerede tilbud i kommunen,
og det er en kæmpe fordel at både vi ansatte og
borgerne kender de mange tilbud, der faktisk findes.”
fortæller Ayten, faglig koordinator i Jobhuset.
I Albertslund Kommune arbejdes der på sundhedsområdet med den forskningsbaserede ramme ‘ABC
for mental sundhed’, der har vist evidens for, at særligt tre ting er afgørende for at fremme menneskers

mentale sundhed:
• A: Gør noget aktivt
• B: Gør noget sammen
• C: Gør noget meningsfuldt
Tal dansk-caféen og Café Stjernedrys er eksempler
på, hvordan man kan gøre det i praksis. De to tilbud
er i 2021 og 2022 primært finansieret af midler fra
den kommunale sundhedspulje, som er en del af udmøntningen af kommunens sundhedspolitik ‘Sundt
Liv Sammen’. Kathrine, konsulent på sundhedsområdet i Albertslund Kommune siger om tilbuddet:
”Café Stjernedrys og Tal-Dansk caféen danner rammen for et meningsfuldt fællesskab, som fremmer
mental sundhed. Samtidig er det et mødested, hvor
vi får mulighed for at bidrage med viden om og
forståelse for, hvad man selv kan gøre for at styrke sin
egen og andres mentale sundhed, men også hvor vi
som kommune får viden og idéer den anden vej.”
Udover Tal-Dansk caféen og Café Stjernedrys, er der
som en del af beskæftigelsesindsatsen også Åben
Vejled-ning hver onsdag i Blokland fra kl. 13-15. Her
får beboere hjælp til CV, jobansøgninger samt sparring om job og uddannelse. Flere beboere fra både
tal dansk-caféen og Café Stjernedrys har fået hjælp i
vejledningen og på den måde arbejder de tre aktiviteter tæt sammen.
Anja (i den hvide bluse) er fra
Montenegro, og er en aktiv deltager i Tal Dansk-Cafeen sideløbende med hendes danskuddannelse på sprogskolen. Derudover
er hun lektiehjælper i matematik
for børn, og da en gruppe ukrainske flygtninge kom på besøg i
cafeen, trådte hun til og oversatte
på sit eget sprog.
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Fra praktik til fritidsjob – til teknisk skole
Praktik en dag om ugen hos bilforhandleren Ejner Hessel.
Det var lige det, der skulle til for at Nicki fik lysten til at gå i skole tilbage.
Det er anden gang ’Brug for en Snak’ får en ung i
skolepraktik hos Ejner Hessel, som har taget rigtigt
godt imod. For Nicki førte praktikken til, at han fik
tilbudt et fritidsjob - og så fik han også gjort sin 9.
klasse godt færdig.

salgskonsulenter, reservedelsekspedienter m.v. Så
det er et fint sted at få indblik i alle de fag, der er
involveret i bilbranchen. Nicki har da også fundet
ud af hvad hans fremtid skal bringe: Efter sommerferien starter han på en mekanikeruddannelse på
teknisk skole i Avedøre.

Hos Ejner Hessel arbejder der både mekanikere,
pladesmede, autoteknologer, it-folk, biløkonomer,

Tak til Ejner Hessel og
værkføreren Kenneth,
som tog godt imod
Nicki.
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Unge får indblik i byggefag
1. juni tog vi hul på Jobplaneten. Gennem bl.a. fritidsjobs og et forløb i
folkeskolen skal byens unge have mulighed for at stifte bekendtskab
med erhvervsuddannelserne og det gode håndværk.
Med støtte fra den A. P. Møllerske Støttefond
sætter ABC-samarbejdet de kommende år ekstra
fokus på erhvervsuddannelser og byggefag med
projektet ’Jobplaneten’. Der arbejdes i forvejen
med at formidle fritidsjobs igennem ’Brug for en
snak’, men som regel er der tale om fritidsjobs i
supermarkeder og andre former for handel og service. Nu bliver opgaven også at give fritidsjobbere
mulighed for at stifte bekendtskab med byggebranchen.
”Det er en udfordring, at byggefolkene går hjem,
når de unge har fri fra skole. Og så er der også
begrænsninger pga. sikkerheden på en byggeplads”, fortæller Anders Strange Sørensen, der er
bæredygtighedschef i Enemærke og Petersen, som
står for renoveringen af Galgebakken. ”Men det
er udfordringer, som vi glæder os til at være med til

at tage op, for vi har brug for, at flere får øjnene op
for erhvervsuddannelserne, hvis vi skal kunne levere
arbejdskraft i fremtiden”.
Sammen med byens skoler vil der også blive tilrettelagt et undervisningsforløb, der kan bruges i
7. klasse. ”Mange unge vælger efter 9. klasse at gå
videre i gymnasiet, fordi det er det, deres venner gør,
og fordi vi har et flot nyt gymnasium her i byen. Men
vi kan også se, at rigtigt mange unge i Albertslund
falder fra ungdomsuddannelserne. Derfor vil vi gerne
være med til at vise, at der findes andre veje til et
spændende arbejdsliv”, siger Søren Hald, der er
skoleleder på Herstedlund Skole.

Styregruppen for Jobplaneten Albertslund består (fra venstre) af Ulrik
Broch Hoffmeyer, administrerede direktør i Bo-Vest, Søren Hald, skoleleder på Herstedlund Skole, Anders
Strange Sørensen, bæredygtighedschef Enemærke og Petersen, Kristian
Krogh Hansen, Fondsrådgiver Den A.P
Møllerske Støttefond, Sanne Kjær,
kundedirektør KAB, Dorthe Espenhein,
chef for Borger og Arbejdsmarked
Albertslund Kommune, Britta Vestergaard Lybech, leder af uddannelse &
Job Albertslund Kommune. Andreas
Mørch fra Albertslund Boligsociale
Center er projektleder..

Uddannelse og livschancer
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På tur til Danmarksmesterskab
Der blev både bygget og dystet, da Lam og Andreas havde en
gruppe unge med til DM i SKILLS, som denne gang fandt sted i Høng.

Der blev lyttet og lært
under DM i SKILLS.

DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab
for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300
unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden
for de forskellige fag om at blive landets bedste.
Samtidig er begivenheden et udstillingsvindue for
de mange erhvervsuddannelser. Grundskoleelever
får nemlig også lov at prøve kræfter med forskellige
fag.

De unge albertslundere byggede f.eks. mini skateboards i træ. En elev fra Ungecenteret, Deniz, kom
også hjem med en præmie. Han vandt en termoflaske ved at slå rekord på tid, da han skulle montere
en betjeningsplade på et toilet - en konkurrence,
som vvs-firmaet Grohe stod bag.
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’Folkemøde’ i Nord
Albertslund Nord fik fejret sine aktivere beboere på fineste vis.
Den røde løber var rullet ud i Albertslund Nord,
da boligområdet endelig kunne genoptage traditionen med at fejre de aktive beboere. Ved deres
helt eget lille folkemøde. Som tak for deres indsats
for de øvrige beboere resten af året, blev de frivillige denne aften forkælet med underholdning, god
mad og opvartning. Der blev netværket på tværs
af afdelingsbestyrelser, haveudvalg og aktiviteter.
Der blev taget selfies, spillet på cykelpumpe, spist
blomster og en del andet.

Det har ikke været let at dyrke fællesskabet i boligområdet under corona. Alligevel er det lykkedes
frivillige at gennemføre mindre arrangementer
udendørs og efter pandemien at genoptage aktiviteter som syklub, pigeklub, Café Rødætten,
fastelavn, stavgang, walk and talk m.v. Et stærkt
hold af frivillige er nu i gang med at planlægge
markedsdagen i sensommeren.

Den røde løber var rullet ud foran Beboerhuset
Bækgården i aftenens anledning.

Trioen Verdensstjernerne
underholdte beboerne.
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Fødselsdagslokaler i Blokland spreder glæde
De nye fødselsdagslokaler i Blokland åbnede i april og har været en stor succes.
Fremmødet var stort, da der den 8. april blev holdt
rejsegilde i Blokland for afdelingens nyeste tiltag:
lokaler, hvor man gratis kan afholde børnefødselsdag eller andre fester og møder. Formanden for afdelingsbestyrelsen i Blokland, Qasir Mirza, klippede
den røde snor. Det er ”Sjakket”, et ABC-initiativ for
at få flere unge i gang med uddannelse, der sammen med en indretningsarkitekt, har forvandlet
den gamle børnehave.
Rejsegildet
I entréen, der nu er blevet til en lounge med sofa,
planter på væggene og flotte lamper lavet af snor,
blev der holdt taler. Gertrud Gelting fra Bloklands
afdelingsbestyrelse takkede alle, der har hjulpet i processen: ”Lokalerne kan kun bruges, indtil
renoveringen går i gang. Men det handler om ikke
at sætte alting i stå, selvom man ved, at det hele
skal laves om inden for en årrække. Beboerne skal
stadig bo og leve her, mens vi venter på byggesagen.
Tomme, mørke lokaler gør ikke noget godt for livet i
et boligområde. (...) Det handler også om at få mest
muligt ud af de ting, man har.”
Kommunalbestyrelsens formand for erhverv,
beskæftigelse og uddannelsesinstitutioner, Lars
Gravgaard Hansen, takkede også boligselskaberne
for at løfte deres del af ansvaret for at få flere
unge i gang med en uddannelse: ”- Jeg hilser det
altid velkomment, når en bygherre tænker unge ind
i deres projekter, specielt unge mennesker, som ikke
helt ved, hvad de vil. Det er nok ingen hemmelighed,
at vores evindelige fokus på skolen og det boglige
uddannelsessystem har skabt et kæmpe efterslæb af
håndværkere, og derfor er jeres arbejde i Sjakket en
ekstra dimension, som sætter fokus på håndværk og
unge”.

Uddannelse og livschancer

Endelig præsenterede boligsocial koordinator
Mohammed Issa de tilstedeværende unge, der
har været med til at sætte lokalerne i stand. De
unge har deltaget af forskellige årsager. Men flere
fortalte, at de var trætte af at gå i skole, og at det
havde været sjovt at være med til at arbejde i lokalerne og se det endelige resultat.
Flittigt i brug:
Det er nu flere måneder siden, at lokalerne blev
indviet. Der har været stor efterspørgsel blandt beboerne på at låne lokalerne. De kan bookes for én
dag på ejendomskontoret, og kan i modsætning til
fælleshuset lånes gratis. Man skal selv have service
med og ikke mindst skal man selv stå for oprydningen. Der har fungeret fint indtil nu.
”- Nu kan jeg endelig invitere alle pigerne fra min
datters klasse til fødselsdag. Det er fine rummelige
lokaler, det er tæt på, fedt med køkken og køleskab
til opbevaring (...) Der er virkelig tænkt over tingene.” – siger Amrern, der er beboer i Blokland.
Hun har allerede booket lokalet til hendes anden
datters fødselsdag. Succesen har været så stor, at
der har været forespørgsler fra folk, der ikke bor i
Blokland, om de også må låne lokalerne. Men her
er svaret desværre nej. Lokalerne er kun for beboerne. Men måske kan det være en opfordring til
andre afdelinger med tomme lokaler; lav dem om
til et fødselsdagslokale - og se at børnefødselsdagene får kronede dage, mens I f.eks. venter på, at
renoveringen går i gang.
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Dukketeater og spisning langs kanalen
Den 8. juni var der teater og langbord i Kanalgade, da det boligsociale
aktivitetsudvalg og Albertslund Bibliotek inviterede til kulturarrangement.

Der var fuldt hus, da dukketeatret fra De Røde Heste
optrådte i Kanalgaden.

En sommerdag i start juni indtog kulturen kanalen.
Først var der dukketeater, hvor både børn og
voksne blev godt underholdt, og bagefter spisning ved langbord i Kanalgaden. Menuen stod på
lækkert tyrkisk og indisk mad, og musikeren Bilal
Irshed spillede mellemøstlig musik på oud i baggrunden, mens de farvestrålende vimpler svajede i
vinden.
Arrangementet var det tredje i rækken af Kanalens
Kvarters samarbejde med Albertslund Bibliotek,
og det var en stor succes for både store og små.
Biblioteket stod for at booke teater og kontakt til
musiker, og det boligsociale aktivitetsudvalg stod
for afvikling af arrangementet. Nogle dækkede
borde, nogle anrettede buffet, og nogle bød
velkommen til de 55 gæster, så alle følte sig velkomne.
Henrik Skude, beboer og medlem af Kanalens
Kvarters boligsociale aktivitetsudvalg, sagde om
dagen:
”Annonceringen på bibliotekets hjemmeside betød,
at der kom ”gæster” fra andre områder i Albertslund og dukketeatret betød, at der kom mange nye
børnefamilier som vi ikke kendte i forvejen, så vi fik

Der var dækket flot op til spisning
ved langbord efter forestillingen.

præcis det ud af det som vi ville. Nemlig at få blandet
folk på kryds og tværs i hyggelige rammer. (…) Det
er altså supergodt med samarbejdet, og de kontakter og netværk vi kan trække på, og jeg tror også, at
vi på den måde får præsenteret vores beboere for
oplevelser, som nogle måske ikke ellers ville have
opsøgt selv. Vi gør det i hvert fald synligt at der sker
noget ved at trække det herud midt i boligområdet.”
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Klubber blev til foreninger i Hedemarken
Demokratisk dannelse og større ejerskab blev nogle af resultaterne,
da Hedemarken udrullede boligområdets nye frivilligstrategi.
For et år siden påbegyndte HINT (Hedemarkens
initiativ for naboskab og Trivsel) i samarbejde med
Hedemarkens Boligsociale Udvalg at udvikle en
frivilligstrategi, der b.la. skulle ensrette de tilbud,
som de frivillige har i Hedemarken. Det blev i denne
forbindelse besluttet, at alle klubber m.v. skulle
laves om til foreninger, så alle medlemmerne har
en forståelse af de demokratiske processer. Det
var ligeledes også et stort ønske, at det skal være
let og overskueligt at være frivillig i Hedemarken,
så derfor udarbejdede HINT en Frivillighåndbog, så
alle beboere kan læse om tilbuddene i området.
Det kom til at betyde, at alle foreninger skal:
• Have udarbejdet vedtægter
• Afholde Generalforsamling en gang årligt
• Have valgt en bestyrelse
• Afholde min 4 bestyrelsesmøder om året
• Ansøge en gang årligt om midler fra ”Hedemarkens Aktivitetsmidler”

Bagehytten ikke er ny, blev der i maj 2022 afholdt
stiftende generalforsamling, da Bagehytten nu er
en forening.
Da en del af kvinderne ikke taler dansk, havde vi til
denne lejlighed en tyrkisk tolk, som sørgede for, at
alle forstod hvad der blev sagt. Der var en livlig diskussion på flere sprog om vedtægter, husregler og
forslag til nye projekter, og der blev stemt utrolig
mange gange den aften! Det var en aften fyldt med
ildsjæle og masser af god energi, og da der skulle
vælges en forkvinde, var der ikke mindre end fire,
der stillede op til kampvalg, og tre der stillede op
til posten som næstforkvinde! Bagehytten har nu
en bestyrelse på fire medlemmer, som har ansvaret
for den daglige drift og for at holde to arrangementer om året for de andre beboere.

Alle 63 frivillige bliver hvert år inviteret til Frivilligfejring, får en lækker frivilligjakke og en frivillighåndbog og får midler til et fælles socialt arrangement i foreningen, og så får de selvfølgelig
support fra medarbejderne i HINT i det daglige.
For de 15 foreninger i Hedemarken har den nye
frivilligstrategi betydet en del ekstra arbejde og
flere møder, inden vedtægerene og generalforsamlingerne var på plads, men det store arbejde
med vedtægterne har givet rigtig gode resultater,
og mange medlemmer har efterfølgende begejstret givet udtryk for, at det frivillige arbejde fungerer bedre med klare retningslinjer.
Stiftende Generalforsamling i Bagehytten
Bagehytten er en lille norsk hytte, som ligger
midt i Hedemarken. I Bagehytten bliver der bagt
Gözleme (fladbrød). Der er oftest 3-5 kvinder,
som sidder sammen på gulvet og bager, da det er
et stort arbejde med mange forskellige opgaver.
Bagehytten har eksisteret siden 2014, og der har
været forskellige frivillige tilknyttet. Men selv om

Uddannelse og livschancer

Der var god stemning til Bagehyttens
stiftende generalforsamling.

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A
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