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   KAB. 
•  er støttet af Landsbyggefonden. 
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   Hedemarken og Kanalens Kvarter.
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Nyt fra sekretariatet

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

Følgegruppen mødte de unge

ABC har fået en ny medarbejder, Mohammed Issa. 
Mohammed skal sammen med Ingrid og Lam arbejde 
for at flere albertslundere kommer i lære og i arbejde 
i forbindelse med de store byggesager, der er i AB 
og VA’s boligområder de kommende år.

Mohammed har selv en baggrund som VVS’er og 
kender derfra til de tekniske uddannelser og til ar-
bejdsdagen på en byggeplads. Hans opgave bliver at 
matche unge, der søger læreplads med mestre, der 
vil tage lærlinge, samt generelt at skabe opmærk-
somhed om erhvervsuddannelserne og de gode 
jobmuligheder, der er i byggebranchen.

Mohammed skal arbejde med 
at få flere af albertslunds 
unge ind i byggebranchen.

Velkommen til Mohammed

Da der blev afholdt møde i følgegruppen ved-
rørende uddannelse og livschancer, var der både 
beboerdemokrater, boligsociale medarbejdere og 
kommunale medarbejdere fra skole-, klub- og ud-
dannelsesområdet med.

De første erfaringer med læresteder blev delt og 
temaet ’sprog’ var på dagsordenen, for at finde ud 
af hvordan det boligsociale arbejde kan bidrage 
til, at Albertslunds børn klarer sig bedre sprogligt. 
En del af mødet foregik på terrassen foran det nye 

lærested i Hedemarken, hvor børn fra Snak & Æd 
havde tilberedt et ualmindeligt lækkert æble over 
bål. Børnene præsenterede æblet og dets fyld for 
deltagerne og serverede snacken.

Det blev der også talt om senere, da sprogkon-
sulent Anja Van Den Bosch fortalte om betydningen 
af svingninger i en samtale, relationers betydning 
for sprogindlæring, og om det at have noget fælles 
at tale om. Der er masser af sprogtræning i en ak-
tivitet som Snak & Æd.

Gæsterne nyder mødets 
snack, der er lavet og

serreret af lokale unge.
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Renovering

Kontakt:  Ingrid,  inb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Vi har i ABC sammen med BO-Vest valgt renove-
ringsprojektet i Galgebakken som vores pi-
lotprojekt. Det er et af Danmarks største 
renoveringsprojekter. Enemærke & Petersen er 
hovedentreprenøren, og de vil i de kommende år 
etablere, hvad der svarer til en mellemstor dansk 
virksomhed i Galgebakken. Det betyder job- og ud-
dannelsesmuligheder. 

Workshops
Siden sommerferien har vi afholdt to workshops. 
Den første workshop var med de tekniske pro-
jektledere og byggeudviklingschefen fra BO-VEST 
samt Byg med Unge alliancen (Bygherreforening-
en). Workshoppen resulterede konkret i, at vi 
sammen med Enemærke & Petersen laver en 
dimensionerings-formel i forhold til, hvor mange 
lærlinge, der skal være på byggepladsen for at nå 
de 14 %, som den grønne boligaftale stiller krav 
om. 

Denne formel/værktøj vil senere kunne rulles ud i 
de andre renoveringsprojekter i BO-VEST regi. Der 
vil blive lavet lærlingeplaner – og en masterplan på 
lærlingeområdet, der sikrer, at alle renoveringspro-
jekter i BO-VEST regi griber opgaven an på samme 
vis og giver den det nødvendige fokus.  Der vil blive 
afholdt opstartsworkshops for entreprenørerne; 
temaet er uddannelse & beskæftigelse. Vi udvikler 
desuden et lærlinge-netværk, som kan være med 
til, at flere fastholdes som lærlinge. 

Vores anden workshop var med Byg-med-unge-
alliancen, Jobcentret Albertslund samt Jobplaneten 

Renoveringsprojekterne
– flere i uddannelse og jobs

fra Køge og Greve, hvor vi diskuterede rekrutter-
ing af flere unge til lærepladser i byggeriet.  Vi har 
også besøgt Jobplanetens værksted i Greve for at 
høre nærmere om deres arbejde med at få unge i 
fritidsjobs – som en del af fødekæden til at få flere 
interesseret i en erhvervsfaglig uddannelse. Vores 
vejledning og opsøgende indsats har konkret bety-
det, at to unge starter som fritidsjobbere hos CASA 
i Solhusene, andre to søger nu ind på erhvervs-
skolen til januar, flere er kommet i praktikforløb.

Flere grene ind i projekterne
Lam er i oktober måned startet med at sidde på 
Herstedøster skole som en del af erhvervsvejled-
ningen, så de unge møder nogen, der selv er ud-
dannet håndværkere.  Det er også på Herstedøster 
skole, at vi tilbyder eleverne tilbuddet om ”Åben 
byggeplads”.

Vi er i dialog med afdelingsbestyrelserne i alle de 
10 boligområder, dog især i Blokland og Galgebak-
ken. Ingrid deltager på alle byggemøder i Blokland, 
og Lam sidder fysisk i Galgebakken hver torsdag. 
Teamet er desuden i gang med at afdække mu-
lighederne for flere lærlinge & praktikpladser hos 
de lokale håndværkere, der servicerer boligom-
råderne.

ABCs workshop med BO-
VESTs tekniske afdeling og 
Byg med Unge alliancen.
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Beskæftigelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Nye samarbejder om beskæftigelse

Tal Dansk Café
Der bliver læst op fra børnebøger, skrevet danske 
gloser og der bliver snakket en masse dansk hver 
torsdag formiddag. Sprogcaféen kl. 10-12 er for 
alle, der vil øve dansk.  

Der kommer mødre på barsel, som også kommer i 
babygruppen. De har ikke været længe i Danmark. 
Nogle går i sprogskole, men det er bare ikke nok. 
En var sygeplejerske i hjemlandet og drømmer om 
en fremtid som sygeplejerske i Danmark på sigt. 
Sproget skal blive bedre. Andre af deltagerne er 
kvinder, der har boet i Danmark i mange år, men 
som aldrig fik lært dansk, en mor der går hjemme 
med sit handicappede barn, men som gerne vil til-
bage på arbejdsmarkedet snart. Fælles for alle er, 
at de gerne vil blive bedre til at mestre det danske 
sprog. 

Tilbuddet er båret af frivillige, der gør, at der 
næsten er en-til-en ”undervisning”. For der er 
mange, som gerne vil hjælpe. Der er Bydelsmødre, 
som taler perfekt dansk og engelsk, og som også 
kan fortælle om det danske samfund. En kvinde 
og en mand, som begge er førtidspensionister. De 
kedede sig derhjemme, men har så meget viden og 
danskkundskaber at give af - og de er guld værd 

To nye aktiviteter primært målrettet ledige har set dagens lys. Der er dels fokus på det 
danske sprog dels på den mentale sundhed om torsdagen i Hedemarken.

for dem, der gerne vil øve dansk. Os, der arbejder 
i jobhuset eller ABC. Der er brug for alle.  Det er 
planen at ansætte en, der kan bidrage to timer 
ugenligt, og som har erfaring med danskundervis-
ning til tosprogede.

Café Stjernedrys
Cafétilbuddet kl. 12-14 er målrettet ledige. Der er 
fokus på mental og fysisk sundhed og vi arbejder 
med at skabe netværk, brobygning til andre tilbud, 
lave ture ud af huset, motion, it -hjælp.  Alt efter 
hvad de der kommer har lyst til og behov for.

Vi arbejder med at de mennesker der kommer, selv 
skaber indholdet og bidrager med hver deres kom-
petencer. Nogle står for det praktiske, kaffe, købe 
frokost osv. Andre kan hjælpe med at planlægge 
ture eller virksomhedsbesøg. Formålet er bl.a. at få 
oparbejdet eller få øje på nye kompetencer hos sig 
selv og hinanden samtidig med, at det er rart, trygt 
og hyggeligt og noget man er en del af, fordi det 
giver mening for den enkelte. Der er allerede et 
par kvinder som gennem tilbuddet har fået kend-
skab til Frivilligcentret og deres Kreaværksted, og 
som kommer der. Faktisk er der flere der gerne vil 
komme både i Kreaværkstedet og i Café Stjerne-
drys, som kører samtidigt. Derfor har vi aftalt, at vi 
rykker caféen til onsdag fra 2022. 

Det næste stykke tid er der fokus på at styrke 
aktiviteterne, arbejde med at udbrede kendskabet 
og arbejde med at deltagerne får organiseret og 
planlagt program for resten af året.

Nye samarbejder
Både Tal Dansk Café og Café Stjernedrys er en del 
af den indsats der i helhedsplanen hedder aktivt 
liv for ledige.  Begge tilbud finansieres af kommu-
nale sundhedspuljemidler og er blevet til gennem 
i et samarbejde mellem Jobhuset, Sundhedshuset, 

Tal Dansk caféen i Hede-
marken er godt besøgt.

Frivilligcentret og ABC i en 
handleplan under ABC for 
mental Sundhed.
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Uddannelse og l ivschancer

Kontakt:  Tr ine,  tnp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46  34

I den sidste uge af skolernes sommerferie afholdt 
Albertslund Boligsociale Center en fem dages gratis 
sommercamp for børn med fokus på matematik. Der 
var 12 børn der deltog i løbet af ugen. Om formid-
dagen mødtes børnene i Albertslund Nord og øvede 
matematik på online læringsplatformen Mod på 
Matematik, og om eftermiddagen lavede gruppen 
forskellige sjove sommeraktiviteter sammen. Der 
blev både kørt gokart, lavet graffiti med Albertslund 
Billedskole, kreeret plantedekorationer med VOKS 
og taget en tur i badesøen.

Sommercampen var tiltænkt børn, der var kom-
met bagud i skolen under det seneste år af corona-

Sommercamp styrkede børns matematikevner
ABC holdt i uge 31 en sommercamp for børn og unge,
hvor der var fokus på både læring og det sociale fællesskab.

lockdowns, og som havde brug for en ekstra hånd 
med matematikken op til skolestart. Målgruppen for 
campen var i første omgang børn i 6. og 7. klasse. 
Vi erfarede dog, at det er svært at få ældre folke-
skoleelever med i deres sommerferie, så målgrup-
pen blev yngre end først planlagt, men der var børn 
fra 3.-8. klasse med.

Der var god feedback på campen fra både de deltag-
ende børn og deres forældre. Børnene fik genopfrisk-
et deres matematik op til skolestart, samtidig med 
at flere af dem også fik nye venner og nogle sjove 
sommerferieoplevelser. 

Om tirsdagen besøgte 
halvdelen af holdet 
Albertslund Billedskole.

Der blev øvet matematik 
hver formiddag i Beboerhu-
set Bækgården.
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Uddannelse og l ivschancer

Kontakt:  Tr ine,  tnp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46  34

Albertslunds børn og unge har mod på matematik

Efter gode erfaringer fra Mod på Matematik-pilot-
projektet i juni og en sommercamp i august, har 
ABC i efteråret åbnet op for et større hold, hvor 
lokale børn og unge i 6.-10. klasse kan øve deres 
matematikevner efter skole - samtidig med at de 
belønnes for deres indsats. Deltagerne belønnes 
kontant for hvert modul de gennemfører, men 
først når de har fuldført hele forløbdet. Indsatsen 
skal ses som et fagligt lommepengejob, hvor børn 
og unge kan tage ansvar for deres egen læring, 
imens de tjener deres egne penge.

Der er lige nu 16 børn og unge i gang med et for-
løb, og fire som har fuldført det. Der blev hurtigt 
fyldt op på holdet. Størstedelen af deltagerne går 
på Herstedlund og Herstedøster skole. Koordina-
tor Trine Pedersen fra ABC oplever både forældre 
der har hørt om det gennem skolerne og tilmelder 
deres børn, men også unge mennesker der selv 
opsøger tilbuddet. De unge rekrutterer i høj grad 
hinanden, da de fortæller om indsatsen til deres 
venner.

Mod på Matematik-indsatsen har været i gang siden start september, og der har 
været stor efterspørgsel fra byens børn og unge.

Mod på Matematik afholdes hver tirsdag og tors-
dag kl. 15-17 i ABC’s lokaler på Hedemarksvej 16. 
De deltagende børn og unge skal møde fysisk 
op mindst én gang i ugen, hvor de sidder og øver 
deres matematik på en computer. Det fysiske frem-
møde er med til at give deltagerne en rutine, og 
fællesskabet kan motivere dem, når matematikken 
driller. Indsatsen giver også ABC-medarbejderne 
flere og bedre relationer til børn og forældre i 
boligområderne og byen generelt.

Læringsplatformen kan heller ikke stå helt 
alene, da der løbende er brug for voksenhjælp til 
matematikken. De deltagende børn og unge får 
øvet deres matematik, men det er i høj grad også 
deres selvtillid der styrkes igennem indsatsen. 
Mange af dem får nogle vigtige succesoplevelser 
gennem læringsplatfor-
men, som giver dem mere 
mod på matematikken, når 
de møder op i skolen.

Børn og unge øver matema-
tik på deres computere efter 

skole.
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Uddannelse og l ivschancer

Kontakt:  Andreas,  anm@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 38

I løbet af skolernes sommerferie har Andreas Mørch 
fra ABC sammen med nogle dygtige unge (måske 
fremtidige håndværkere) etableret et udekøkken på 
terrassen bag Ungehuset i Hedemarken, hvor ABCs 
nye læresteder har hjemme.

Der blev bygget et køkkenmodul, omkring en stål-
håndvask af terrassebrædder og stolper samt et 
brændely. Med hjælp fra ejendomskontoret blev der 
trukket vandrør og afløb til udekøkkenet, så det er 
fuld funktionsdygtigt.

Andreas fik hjælp af syv friske gutter, som han 
mødte igennem Ungehuset Hedemarken. De lærte 
lidt om det basale tømre arbejde og gik til opgaven 
med stor iver. Det viste sig igennem gode snakke 

Unge byggede et nyt udekøkken
Som en del af ‘Hyg og Byg’-projektet har lokale unge været med at opføre
et udekøkken i Hedemarken.

med de unge, at flere af dem drømmer om at ud-
danne sig til håndværkere efter folkeskolen, selvom 
de ikke havde meget praktisk erfaring med faget.
Igennem ’Hyg & Byg’ fik de god mulighed for at 
prøve kræfter med ey håndværksfag og har siden 
hen efterspurgt flere byggeprojekter de kan være 
med til.

Næste projekt i ’Hyg & Byg’ bliver at bygge nogle 
såkaldte vildmarksstole som er lavet af rafter, der 
bliver suget sammen af reb. De skal pynte og give 
mulighed for at sidde rundt om bålet på terrassen 
ved ABC’s lærested. Planen er at fortsætte ’Hyg & 
Byg’ som pop-up byggeworkshops rundt omkring i 
boligområderne, hvor vi bygger ting, der skal for-
skønne boligområderne og tilføje nye funktioner. 

De unges hårde
arbejde resulterede i et 

flot, nyt udekøkken.
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Uddannelse og l ivschancer

Kontakt:  Andreas,  anm@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 38

Snak og Æd skaber nye relationer
og gode madoplevelser

Med etableringen af udekøkkenet ved lærestedet 
i Hedemarken, kastede Andreas Mørch fra ABC sig 
over at lave mad sammen med unge i projekt Snak 
& Æd. Formålet er, at de unge skal lære at lave 
mad selv, få udvidet deres gastronomiske horisont 
samt lære om sund mad. Projektet fungerer også 
som en rekrutteringsplatform, hvor Andreas kan 
opbygge tillidsfulde relationer til de unge, så vi i 
ABC kan nå ud til flere unge mellem 11-17 år. 

En af ABC’s opgaver er at støtte de unge i få en 
uddannelse og komme godt fra start efter folkes-
kolen. Derfor vil vi også koble andre indsatser på 
Snak & Æd såsom fremskudt vejledning for unge, 
hvor Lam Cai Truong fra ABC og Gitte Shutzman fra 
Uddannelse & Job i Albertslund Kommune, kom-
mer forbi og møder de unge for at tale med dem 
om uddannelsesvalg og -muligheder.

En anden indsats, der er værd at nævne, er et 

Børn og unge har i løbet af efteråret lavet mad i Hedemarkens nye udekøkken.

kommende samarbejde med Headspace Albert-
slund, der tilbyder anonyme samtaler med unge, 
der har brug for nogle at tale med om livets små 
og store problemer. Planen er at de kommer ud og 
er med til at lave mad og lære de unge at kende og 
fortæller om deres tilbud om anonyme samtaler og 
rådgivning. 

Andreas afprøver som en del af projektet, hvorvidt 
Snapchat er vejen frem til at kommunikere med de 
unge. Her bliver der delt videoer med ugens menu 
samt stemningsvideoer fra udekøkkenet, og de 
unge skriver tilbage til Andreas for at høre mere 
eller tilmelde sig. Idéen opstod ud fra samtaler 
med de unge, der viste, at Snapchat klart er den 
platform, de bruger mest til at kommunikere med 
hinanden på. 

Der er blevet lavet alt fra pandekager til 
pasta og tomatsuppe i udendørskøkkenet.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Ingrid,  inb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Hver torsdag i juni, august og september måned 
er der blevet lavet mad i stenovenen lige foran 
fælleshuset i Blokland. 

Aktiviteterne skulle i gang igen efter corona ned-
lukningen, men mange var stadig nervøse for at 
mødes i større forsamlinger indenfor. Derfor beslut-
tede aktivitetsudvalget i Blokland, at der skulle 
satses på aktiviteter udenfor. Også fordi det er mere 
synligt for nye beboere, der ikke er vant til at være 
med; og lettere at komme dumpende ned forbi. 
Mindre forpligtende.

Bål & Brand i Blokland 

Der blev blandt andet 
lavet auberginer i Blok-
lands stenovn.

Ideen var nabo-hygge og lidt smagsprøver. Det greb 
dog om sig. Nogle af beboerne, der havde have, kom 
med agurker, squash, æbler; ja én kom endda med 
fisk, som han lige havde fanget. Menuen stod på alt 
fra pizza, tyrkisk brød, fisk, indbagt kylling, kage og 
meget andet lækkert. Det lykkedes at nå formålet 
med at få fat på flere nye – og få beboere samlet 
rundt om bordene på tværs at etnicitet og alder. 

Der har siden juni været bål og brand i Bloklands stenovn om torsdagen
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Lone,  lonka@kab-bol ig.dk,  t lf.  60 66 00  60

Alle aktiviteter er blevet til foreninger
I Hedemarken er der mange aktive beboergrupper, 
der står for blandt andet Banko, Fællesspisning, et 
Hønsehus og en Dartklub. Efter et ønske fra afdel-
ingsbestyrelsen er aktiviteterne blevet organiseret 
som foreninger (ikke nødvendigvis registrerede 
foreninger). Det vil sige, at de er blevet hjulpet til 
at lave vedtægter, hvor de tager stilling til, hvordan 
de demokratiske processer skal foregå i foreningen, 
hvordan de håndterer konflikter osv. Samtidig er de 
blevet bedt om at udnævne én tovholder (formand) 
og én kasserer pr. forening. 

Alle de nye foreninger blev inviteret til et møde på 
Nyvej 19, det boligsociale kontor i Hedemarken, 
hvor de er blevet guidet igennem processen med 
at skrive vedtægter, samt ansøgninger til Hede-
markens Aktivitetsmidler i 2022. Førhen har det 
været medarbejdernes opgave at søge midler på 
vegne af de frivillige, men med den nye struktur 
bliver denne opgave forankret hos de frivillige selv. 
På den her måde er det på én gang blevet nemmere 
for nye aktiviteter at starte op, fordi der ligger en 
”opskrift” for hvordan de skal gøre, hvor de kan 
søge midler, lokaler m.m., og samtidig sikrer det en 
ensartet behandling af deres ansøgninger i afdel-
ingsbestyrelsen. 

I foråret 2021 udarbejde de boligsociale medarbej-
dere i tæt samarbejde med HBU (Hedemarkens 

Nye rammer for beboeraktiviteter i Hedemarken

HBU udvikler nye idéer 
og tiltag som skal udvikle 
frivilligheden i Hede-
marken. En af idéerne er 
en frivilligvæg.

Boligsociale Udvalg) en skriftlig guide med alt dette, 
som alle frivillige får udleveret, og som ligger på 
Hedemarkens hjemmeside.  Endeligt bliver det nem-
mere for beboerne at omdanne deres aktiviteter 
til officielt registrerede foreninger, hvorved de kan 
søge kommunale midler og lokaler igennem kom-
munen.

Fællesmøder for de frivillige
Alle frivillige har været inviteret til at stormøde 
for frivillige, hvor de blev informeret om den nye 
struktur. Det var et utroligt spændende og givende 
møde, hvor de frivillige fik svar på mange af deres 
spørgsmål og fik mulighed for at smide deres egne 
idéer og drømme på bordet. 

Foreningernes tovholdere blev også inviteret til et 
stormøde, hvor der var mere fokus på at ruste dem 
til det ansvar, de fordele og de opgaver, der følger 
med opgaven som tovholder. 

Efter en lang periode med nedlukning af aktiviteter 
og social distance var det virkelig dejligt, for både 
medarbejdere og beboere, at være sammen, se 
hinanden og føle fællesskabet på egen krop igen. I 
starten af november var alle frivillige i Hedemarken 
(i skrivende stund er der 60 unikke frivillige) til en 
stor fest, hvor de blev anerkendt og forkælet med 
god mad og underholdning – en stolt tradition for 
de frivillige i Hedemarken.
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Noget kønt at se på 
 - mens Blokland venter på renoveringen

Bloklands grønne udvalg har startet et nyt initiativ 
der skal pynte på boligområdet.

”Nogle gange får ting lov til at gro til, når man 
venter på, at byggeriet skal gå i gang. Også selvom 
det tager mange år. Bedet ved nr. 6 var vokset 
helt til i tidsler og brændenælder. Aktivitetsud-
valget besluttede at købe stauder, men vi ville 
rigtig gerne have flere beboere involveret i at 
passe de forskellige bede og krukker, som vi har 
rundt i Blokland. Ingrid fra ABC ringede på dørene 
i opgang 6 – og spurgte om de ville være med til 
at vande og luge. Det var der heldigvis nogen, der 
gerne ville, så nu er vi i gang. Vi fik som sædvanlig 
super god hjælp fra ejendomskontoret til at rydde 
bedet, så det var klar til at plante”, smiler Gertrud 
Gelting, beboer i Blokland gennem mange år.

Karin, der også er med i ”Bloklands grønne udvalg” 

supplerer: ” – Og mange har givet udtryk for, at det 
bare er så meget kønnere at kigge på. Det har givet 
os blod på tanden, så nu har vi også indtaget et 
andet bed i den modsatte ende af den lange blok. 
Så håber vi også, at de beboere har lyst til at del-
tage.  I de pågældende opgange har vi opstillet en 
vandkande og en rive, som er til fri afbenyttelse. Vi 
håber, at initiativet med ”opgangsgartnerne” smit-
ter. Det er så vigtigt, at vores udeområder er kønne 
– også mens vi venter på at byggesagen går i gang”, 
slutter hun smilende. 

Der bliver stolt poseret foran det nye bed ved nr. 6 i Blokland.
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I august startede et projekt omkring fisketure for 
forældre og børn, der har fokus på at styrke relati-
onen mellem forælder og barn. Boligsocial koordi-
antor Andreas Mørch er selv en ivrig lystfisker i sin 
fritid, og han kan derfor dele ud sin erfaring med 
at dyrke en aktivitet i naturen. ABC planlægger 
at afholde én fisketur om måneden fra august og 
frem til årsskiftet, sammen med foreningen Natur 
& Ungdom i Albertslund. 

Den 1. august lagde vi ud med en tur på Øresund 
med fiskekutteren M/S Skipper, hvor vi sejlede ud 
og skulle pirke efter Torsk, Makrel og Sild. Der blev 
fanget rigeligt med fisk af alle arter, og samtlige 
deltagere fik noget på krogen. Vi havde i alt 35 
beboere med fra de forskellige boligområder.

Børn og forældre fanger fisk

Fiskekutterturen i august var 
en stor succes.

ABC fundraisede primo 2021 430.000 kr.
fra BL-puljen Vær Med

Der er i ansøgningen lavet samarbejdsaftaler 
med KFUM, Verdensmålcenter Albertslund, 
Natur og Ungdom i Albertslund, Danmark 

Naturfredningsforening – Naturfamilier og 
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalafdeling i Albertslund. 

November byder på en tur til Put & Take for at 
fiske efter opdrætsfisk så som Regnbueørred, 
Guldørred, Rødding og lignende. Her er fangstmu-
lighederne store, da der er masser af fisk, så alle 
kan få en god oplevelse og forhåbentligt blive bidt 
af fiskeriet.

I december slutter vi af med en tur til Ishøj havn 
efter vinterens torsk og havørred. Havne fiskeriet 
er noget af det fiskeri, der er mest tilgængeligt og 
lettest at tilgå og derfor oplagt for nye lystfiskere 
at kaste sig ud i.
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