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Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- Frivillige på digitale medier
- Frivilligfredag fejret på Rådhuset
- Hvad driver beboerdemokrater?
- Frivillige kan påvirke uderum
Nyt fra børn og unge
- Unge vil udvikle streetkulturen
- Nords nye fodboldbane indviet med manér
Nyt fra Albertslund Nord
- Nye fællesarealer blev taget i brug med en
ordentlig fest
Nyt fra Blokland
- Nyt fælleshus i Blokland
- Travle politikere glæder frivillige med besøg
Nyt fra Hedemarken
- Byhaven 2620 byder efteråret velkommen
- Krebinetter, sang og bankospil får smilet frem
- Fra tanke til handling
Nyt fra Kanalens Kvarter
- COOP i praktik hos frivillige
- 35 frivillige stod for stor bydelsfest
- Hvad er sundhed?

Albertslund Boligsociale Center er et samarbejde mellem Albertslund
Kommune, AB, AKB Albertslund, VA, BO-VEST, KAB og de 6 almene boligafdelinger i Albertslund Nord, Blokland, Hedemarken og Kanalens Kvarter.
ABC er støttet af Landsbyggefonden fra 2013-16 og arbejder på baggrund
af en boligsocial helhedsplan. Læs mere på www.abcenter.dk
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Kontakt sekretariatet på abc@bo-vest.dk, tlf.

Frivillig – dér hvor vi bor
I år havde den nationale frivillighedsdag fokus på det at være frivillig, dér hvor man lever. Det markerede ABC
med en række aktiviteter, der viser, hvad frivillighed i boligområdet kan være.

Frivillige på digitale medier
På en workshop lærte frivillige metoden ’digital
storytelling’. Med den kan man formidle sit frivillige arbejde på en personlig og vedkommende
måde til online-medier. På www.abcenter.dk kan
du f.eks. få et indblik i, hvorfor Nina og Ferial er
blevet Bydelsmødre, hvad Dasha lærer af at lave
børneklub for Nords børn hver uge, og hvilken
forskel Yunus, Ali og Günay vil gøre med FC
Albertslund.

Rukhsana fra Bydelsmørene og Dasha fra Nords børneklub
får sparing til deres fortællinger af Digital StoryLab.

Frivilligfredag fejret på Rådhuset

Hvad driver beboerdemokrater?

Frivilligrådet og Paw Østergaard Jensen fra
kommunalbestyrelsen bød velkommen, og
frivillige fra mange forskellige sammenhænge
mødte op, da der var reception på Rådhuset.
KB-salen var i dagens anledning lavet om til
biograf, og her kunne man se
premieren på de digitale
fortællinger og andre
film om frivillighed.

De beboere, der stiller op og bliver valgt til en afdelingsbestyrelse, er en særlig slags frivillige. Det er meget
forskelligt, hvad der får beboere til at påtage sig ansvar
for udviklingen i deres boligområde. Hør, hvad der driver
Kirsten fra Nord og Qasir fra Blokland. På Albertslund Boligsociale Centers youtube-kanal, kan du også finde andre
film om frivillighed.
Scan qr-koderne med din
telefon eller find filmene på
www.bo-vest.dk/
Beboerdemokrati.aspx

Frivillige kan påvirke uderum

I Tinggården er kanterne mellem det private
og det halvprivate rum så bløde, at studietursgæsterne blev taget imod i morgenkåbe.

Uderum i boligområderne er et af de steder, hvor man kan gøre
en forskel som frivillig i et gårdudvalg, som beboer i en opgang
eller som bestyrelsesrepræsentant i en renovering. Derfor havde
studietursudvalget i år valgt at finde inspirerende eksempler
på, hvordan man kan fremme sociale netværk og trivsel gennem indretning af private, halvprivate og halvoffentlige rum.
Byudvikler Niels Bjørn var guide på turen, og sikrede, at vi fik
alle guldkornene med hjem fra Tinggården i Herfølge, fra Sydhavnen og fra Brumleby.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637

Unge vil udvikle
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streetkulturen

I samarbejde med DGI er der blevet gennemført et kursus i Street Agents for boligområdernes unge. På kurset,
som har til formål at udvikle streetkulturen, har seks lokale unge fået kompetencer til selv at kunne planlægge,
afvikle og følge op på streetfodbold-arrangementer i lokalområdet.
Emnerne på kurset spændte bredt. De unge lærte, hvordan man kan strukturere og opsætte et fodboldstævne.
Dernæst lærte de betydningen af at aldersrelatere træningen, og fik viden om, hvordan man forebygger skader.
Sidst men ikke mindst lærte de unge agenter at skabe nye
relationer til andre børn og unge i boligområderne samt at
takle konflikter og sikre en god tone under kampene.
De seks nyudklækkede Street Agenter ser frem til at arrangere et stort fodboldstævne på Nords nye kunstbane til
foråret.

Seks unge er blevet certificerede
street agents efter DGI-kursus.

Nords nye fodboldbane indviet med manér
Mere end 100 unge var med, da den nye kunststofbane på Grønningen blev indviet.
I forbindelse årets markedsdag i Nord blev Grønningen mellem de to boligafdelinger erklæret åbent ved en lille
ceremoni. Grønningen er et stort fællesareal, som har ligget brak siden renoveringen, men som takket være områdefornyelsen nu har fået et løft og rummer både småbørnslegeplads, borde/bænkeområde for voksne samt udfoldelsesmuligheder for de større børn, herunder også en kunstgræsbane til boldspil.
Kunstbanen blev derfor indviet med manér med et kæmpe fodboldstævne, hvor over 100 deltagere var tilmeldt. Det
blev til i alt 20 kampe, som krævede et stort koordineringstalent for de mange frivillige, som havde meldt sig på
dagen. Ventetiden, som
										
stævnets omfang medførte,
										
blev brugt konstruktivt til at
										
heppe på de andre hold.
										
										
										
									
									
										
										
										
										

Den nye kunststofbane bringer lykke i Albertslund Nord.

N y t fra bør n o g unge

Stævnet blev til i samarbejde
mellem fodboldforeningerne,
Klub Nord, ejendomskontoret
og frivillige fra boligområdet.
Uden de unge frivillige havde
stævnet ikke kunne lade sig
gøre, og trods det store arbejde er de klar til at give en
hånd med igen til næste år.
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Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354634

Nye fællesarealer blev taget i brug
med en

ordentlig fest

Albertslund Nord har været igennem en områdefornyelse, og den årlige markedsdag blev brugt til at indtage
de nye udearealer på fuld tryk.

Makedsdagen med indvielsen
af den nye grønning bragte de helt store smil frem.

Det store grønne område, som ligger i midten af bebyggelsen er fyldt op med telte, boder og mennesker, men
himlen ser truende ud. Alligevel er folk glade, det er
nemlig en stor dag. Indvielsen af ”Grønningen” er i gang,
og Albertslunds Borgmester Steen Christiansen holder
tale, og fra BO-VEST taler byggeudviklingschef Jesper
Rasmussen. De officielle taler er knapt slut, og tamburkorpset gået i gang med at marchere og spille, da regnen
begynder at falde. Vejret er den eneste aktør, som ikke er
taget i ed på dagen. Det er der ikke så meget at gøre ved,
så folk går i ly i et af de store telte og får serveret lagkage
og kaffe, og hyggen spreder sig.
Nords ressourcer spiller med
Man må indrømme, at vejret ikke spillede med til indvielsen af Grønningen og Markedsdagen, som i år var
ét stort samlet arrangement. Til gengæld var det tale om
et meget større samspil mellem de mennesker, som var
med til arrangementet, og som fik det hele til at gå op i en
højere enhed. De frivillige i Albertslund Nord og en lang
række foreninger var med til festen. De fleste frivillige,
fordi de simpelthen ikke kan lade være. De er en stor

N yt fra A l b er tsl und Nor d

ressource for området, det er bl.a. dem, som satte telte og
borde op i samarbejde med ejendomskontoret.
Samarbejde på højt plan
Markedsdagen og indvielsen er blevet til i et samarbejde. Det samme gælder også det praktiske arbejde med
områdefornyelsen, hvor de to afdelingsbestyrelser, BOVEST og Kommunen har samarbejdet i en arbejdsgruppe.
Derfor gav det også god mening at samle den traditionsrige markedsdag og indvielsen til ét stort samlet arrangement.
Det samarbejde, der har været tale om både i forhold til
områdefornyelsen, men også i arbejdet med indvielsen
har smedet nye bånd og fællesskaber både i og ud af boligområdet. Det er nogle relationer, som fortsat vil blive
brugt, og som kan være med til at trække endnu flere ressourcer til Albertslund Nord.
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Kontakt Anette på agr@bo-vest.dk, tlf. 60354672

Nyt fælleshus i Blokland
Et nyt fælleshus er ved at voksne frem i Blokland. Et
hus, der spiller sammen med det boligsociale arbejde.
Normalt støtter Landbyggefonden ikke, at fysiske helhedsplaner deles op, men de har gjort en undtagelse med
Blokland. Det betyder, at man kan bygge et nyt fælleshus
og tage det i brug, mens der stadig er en boligsocial indsats i Blokland. Resten af renoveringen forventes først for
alvor at gå i gang, når den sociale helhedsplan udløber.
Der er et kontor til aktivitetskoordinatoren og mødelokale
til afdelingsbestyrelsen i det nye fælleshus, som bliver et
centralt sted for fællesskab i Blokland. Derfor har aktivitetskoordinatoren også deltaget i planlægningen af huset.
Det nye fælleshus bliver meget mere end bare et nyt selskabslokale og skaber nogle fantastiske rammer for den
boligsociale indsats. Det er håbet, at det fællesskab og de
aktiviteter, der skabes i forbindelse med den boligsociale
indsats, kan ruste beboerne til den store belastning, som
alle renoveringer er.
Der har lige været rejsegilde, og hvis alt går efter planen,
står det nye hus klar til indvielse i midten af december.

Det nye fælleshus i Blokland er
et godt eksempel på, hvordan en fysisk
og en social indsats kan understøtte hinanden.
Se aktivitetskoordinator Anettes digitale fortælling om det nye hus ved at
klikke på koden eller scanne den med
din smartphone.

Travle politikere glæder frivillige med besøg
Der blev delt viden og skabt nyt gåpåmod, da de
frivillige i mandagscaféen fik besøg fra kommunalbestyrelsen.
Tre kommunalpolitikere − Lars Gravgaard, Jacob Juul
Pedersen og Jens Mikkelsen fra Børne- og Skoleudvalget
− mødtes en aften med de tre frivillige Eva Nielsen, Nadia Kekec og Qasir Mirsa over kaffe i ”mandagscaféen”.
Mandagscafeen er nu ikke en rigtig café, men en slags
klubtilbud til børn mellem 9 og 15 år i Blokland, drevet
med frivillig arbejdskraft. De tre frivillige mødte beundring, velvillighed og hjælpsomhed fra de tre politikere
og gik fra mødet glade og med mere gåpåmod.
Til mødet blev der talt om mange forskellige ting, og
politikerne gav gode råd og udtrykte vilje til at hjælpe
med henvisninger, oplysninger m.m. De frivillige for-

N yt fra Blokl and

talte politikerne, hvorfor de gerne vil bruge tid på at lave
aktiviteter for ”fremmede børn”, og hvorfor de mener, det
er vigtigt, at der er et alternativt tilbud til børnene i Blokland. De fortalte også om, hvilke udfordringer klubben
står overfor med manglen på frivillige, og hvilke udfordringer der generelt er i Blokland mht. børn og unge.
Da klokken nærmede sig åbningstiden for klubben, kunne
politikkerne ved selvsyn opleve børnenes glæde for
caféen, da ungerne styrtede ind. Inden da havde de stået
klar udenfor og utålmodigt ringet på døren.
Mødet blev sat i stand i anledning af frivilligfredag som
en ud af fire praktikker, hvor lokale aktører fik mulighed
for at få indblik i det frivillige arbejde i boligområderne.
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Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671

Byhaven 2620 byder efteråret velkommen
Solen skinner, og trods efterårets komme
sidder der stadig beboere i byhaven og læser,
holder spisefrikvarter eller bare hygger.
Børnene har høstet en del af de grøntsager, der
blev sået i sommers. Haven har vist sig at være
en fantastisk ramme om aktiviteter, som foregår
udendørs, og beboerne har nydt den til lysvandringer og æbledag. Bålet tændes ofte og giver
hygge og varme og bliver brugt til at koge suppe,
bage snobrød, pandekager og stegte æbler.

Se filmen om byhaven ved at scanne qr-koden
med din smartphone eller følg dette link:
www.abcenter.dk/hedemarken.html

Krebinetter, sang og bankospil får smilet frem
Fællesspisningen kan meget mere end at gøre deltagerne mætte.
Der bliver snakket, grinet og sunget, når beboere hver 2. tirsdag mødes i C-salen for at spise sammen og få en
hyggelig aften. Den uhøjtidelige middag danner grobund for netværk, der styrker sammenholdet i afdelingen.
Lone, som har boet mange år i Hedemarken, er lige gået på pension og har derfor tid og heldigvis lyst til at
bruge sin dag på at stå i køkkenet til glæde for alle de andre beboere. Martin er en af de yngre og dermed stærke
beboere, og han kommer derfor når han har fået fri fra arbejde og bruger kræfter på at stille borde og stole op og
dække bordet.
En tirsdag i september blev der sunget så meget, at vi besluttede at lave et sanghæfte, så vi altid kan starte og
slutte middagen med at synge. Så er stemningen ligesom i top fra starten af!

Fra tanke til handling
Hvordan kommer vi fra at tænke, at vi gerne vil
træne, vaske op, spise sundt osv. til rent faktisk at gå i
gang?
En aften i september besøgte NLP-terapeut Liselotte
Pedersen Hedemarken for at lære deltagerne strategier til
at komme fra tanke til handling. Da det var en lille skare,
der deltog denne aften, var der virkelig tid til den enkelte,
og det blev en fantastisk workshop, hvor alle blev udfordret. Liselotte forklarede, at alle har ubevidste strategier,
når vi skal i gang med noget. Disse strategier skulle vi
forsøge at bevidstgøre.

N y t fra Hedemar ken

Vi sad i en rundkreds i bibliotekets hyggelige møblement
og skulle mærke efter og sætte ord på over for de andre
i gruppen. Lynhurtigt opstod der en omsorgsfuld stemning og et rum, hvor der blev lyttet til den enkelte, for alle
mærkede, hvor svært det er at skulle åbne op over for en
gruppe af fremmede. Til evalueringen gav alle udtryk for,
at de fik en masse med hjem, som de kan bruge i deres
videre arbejde med at komme fra tanke til handling.

Kontakt Louise på lan@bo-vest.dk, tlf. 60354635
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COOP i praktik hos frivillige
I anledning af frivilligfredag tog de
frivillige i fællesspisningen i Café 72
imod en ‘praktikant’ fra COOP. Se,
hvordan det gik for sig ved at klikke
på filmen eller scanne qr-koden med
din smartphone.

35 frivillige stod for stor bydelsfest
Det var frivillige fra seks boligafdelinger i Albertslund, som skabte årets bydelsfest, der trak mere end
1.000 mennesker til.

Hvad er sundhed?
Handler sundhed om, at man spiser en gulerod hver
dag, løber 20 km om ugen eller taber fem kilo? Eller
handler det om fællesskab og tryghed og om at komme ud af sin lejlighed og møde andre mennesker?
De 13 frivillige fra Café 72 i Kanalens Kvarter har taget
snakken gennem de sidste måneder, og de er enige om,
at sundhed er mange ting. Det handler ikke kun om kost
og fysik, men ligeså meget psyken, det sociale liv og de
rammer, vi er i. Som en af de frivillige sagde: ”Jeg ved da
godt, hvad jeg burde gøre for at tabe mig, men hvis jeg
ikke har psykisk overskud til det, så kan jeg ikke”.
Efter flere møder, hvor der bl.a. er blevet snakket sundhed, har gruppen defineret deres eget sundhedsbegreb:
Sundhed for det enkelte og det hele menneske. Et liv,
hvor der er harmoni mellem krop, sjæl og det ydre.
Sundhedsbegrebet bliver der nu arbejdet videre med gennem forskellige konkrete aktiviteter i boligområdet. Den
boligsociale koordinator fortæller, at gruppens snak om
sundhed har betydet en større bevidsthed hos alle – både
de frivillige og hende selv som ansat: “Vi er f.eks. begyndt at holde møder på en anderledes måde. Vi har tilført
lidt bevægelse, en positiv sang, som synges hver gang,

N yt fra K anal ens Kvar ter

og jeg har fået mere fokus på, at de møder, vi holder, skal
være hyggelige at gå til.”
Hvorfor denne snak om sundhed?
Sundheden er kommet i fokus, fordi Albertslund Kommune er kommet med i projektet ”Fællesskabsagenter”,
som kort sagt handler om at brede sundhed ud i boligområderne gennem beboerne selv. Dvs. det er beboerne
selv, der skal være med til at pege på og gennemføre
aktiviteter. Kommunen valgte at samarbejde med den
boligsociale indsats, som i forvejen arbejder med aktiviteter skabt af frivillige og desuden har netværk til mange
beboere i boligområderne.
Fællesskabsagenter er et projekt under Sund By Netværket. Der er to temadage med andre byer, hvor nogle
frivillige og ansatte deltager sammen. Et mål for projektet
er, at de frivillige fra Café 72, kan indarbejde det brede
sundhedsbegreb i deres aktiviteter, og at kommunen og
de frivillige i boligområderne på sigt kan få en tættere
kontakt, så de kan bruge hinanden i fremtiden.

