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Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- Modelværkstedet - fra idé til virkelighed
- ABC arbejder for at unge får lærepladser
Nyt fra Netværkshuset
- Forening for fremtiden
Nyt fra børn og unge
- Nye frivillige starter pigeklub i Hedemarken
- Unges horisont udvides
Nyt fra Albertslund Nord
- Bydelsmødre - en ressourceindsprøjtning
Nyt fra Blokland
- Familiehuset stiller sig til rådighed
- En styregruppe i arbejdstøjet
Nyt fra Hedemarken
- URO blev modtaget med grin, klapsalver
og på samme tid dyb alvor
- Julefrokost for enlige beboere
Nyt fra Kanalens Kvarter
- Masterchef Junior - et nyt forsøg i Café 72
- Alle drømmer om hyggelige gårdfester,
blomster og liv i gårdene

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

Kontakt ABC på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630
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Modelværksted – fra idé til virkelighed
En dag trådte Flemming ind ad døren til områdesekretariatet med en idé. Han ville give sine færdigheder
som finmekaniker videre til unge i kvarteret.
For at kunne gøre det, skulle han bruge et værksted med
de rette arbejdspladser og maskiner. Afdelingsbestyrelsen
i AB Etagehusene stillede et lokale til rådighed, og med

Unge og frivillige arbejder koncentreret

ABC arbejder for at unge får
lærepladser i lokal byggesag

hjælp fra ABC lykkedes det at hente 470.000 kr. fra Trygfonden, Lauritzen Fonden og Det Kriminalpræventive
Råd. Siden er der kommet flere frivillige til, og det første
hold er nu i gang med at bygge modelskibe i det nye
værksted. De tre drenge på holdet er 13-15 år. De første
par gange gik med at øve sig og lære, hvordan maskinerne virker, men nu er de i gang med at bygge deres eget
skib. Til sidst kommer der motor på skibet, og så kan det
sejle f.eks. i Kanalen. Det kræver nøjagtighed og koncentration, når der skal skæres, tegnes og slibes.
Flemming, der har lagt mange timers frivilligt arbejde i
projektet, er glad for, at det er kommet så godt fra start:
”Det er altid spændende, når nye projekter sættes i søen,
hvordan bliver det modtaget, og vil drengene blive ligeså
bidt af det, som jeg er?” udtaler Flemming. Det ser ud til
at være lykkedes! Drengene klør på og lytter og lærer fra
fagmanden. Modelværkstedet holder åbent mandag og
torsdag fra kl. 16-19. Alle er velkomne til at kigge forbi
og se drengene arbejde i Kanalens Kvarter 34.

Det er også sket...

Den 6. januar starter Semih, en ung mand fra Hedemarken, som anlægsgartner-lærling hos SJ Poulsen.
Kontrakten er kommet i stand, efter at ABC har afprøvet nye metoder til at skabe lærepladser til lokale
unge hos underentreprenørerne i Masterplan Syd.
ABC’s rolle har været at opsøge unge, der mangler en
læreplads, at lave en videopræsentation af fire udvalgte
unge, samt at bidrage til en workshop på byggepladsen
for underentreprenørerne i byggesagen.
Workshoppen var et samarbejde mellem MT-Højgaard,
Albertslund Jobcenter, EUC Sjællands praktikcenter,
BO-VEST og ABC. På workshoppen kunne underentreprenørerne høre om de forskellige muligheder for praktik og lærepladser og se de fire unge lærlinge-ansøgere
præsentere sig på video. Det har indtil videre resulteret
i fire samtaler og én læreplads. Der er planlagt en opfølgende workshop i starten af det nye år for at afklare
entreprenørernes behov og muligheder.

Når vi siger farvel til 2013, må vi desværre også
sige farvel til Stine Maria Jespersen og Inga Andersen. Grunden er, at Netværkshuset fra 2014 ikke
længere er en del af den boligsociale helhedsplan,
og de to stillinger som hhv. projektleder og huskoordinator bortfalder derfor.
Til gengæld har vi det næste halve år ansat socialrådgiver Qendrim Hasani med løntilskud. Qendrim
vil være at finde i Blokland og Nord.
Vi har det sidste kvartal desuden brugt energi på
fundraising, videoproduktion, et visionsmøde,
regnskabsaflæggelse, nye milepælsplaner, opdatering af frivillighåndbogen, en sundhedsdag i café
72, støtte til unge i Nord, der vil danne forening,
samt støtte til særligt udsatte beboere. Vi har også
deltaget med en stand og en workshop på KAB’s
konference for afdelingsbestyrelser og afholdt et
projektledermøde for boligsocialnet.

Scan eller klik på qr-koderne for at møde
de tre unge, der stadig søger læreplads
som henholdsvis murer, elektriker og
vvs’er.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet
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Kontakt ABC på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630

Forening for fremtiden
Fra og med 2014 skal Netværkshuset drives som en
forening. De nye tider imødeses med en blanding af
nervøsitet, spænding og håb for fremtiden.
”Det her er ligesom…hjem”, forklarer en kvinde, og
understreger sin pointe ved at kaste et kærligt blik rundt
i det slidte lokale, hun sidder i. Hun taler om aktivitetshuset, Netværkshuset, som siden 2009 har været et fast
holdepunkt for mange kvinder. Kvinden er en del af Netværkshusets brugergruppe, som netop har holdt sit sidste
og afsluttende møde.
Mens kaffekopperne samles sammen og bæres ud, falder
tankerne på de år der er gået, og planerne for det nye år
bliver vendt blandt kvinderne. For 2014 byder på store
forandringer for husets brugere. Fordi der ikke længere kan findes finansiering til lønnede medarbejdere,
skal Netværkshuset være en forening og drives af en
bestyrelse, bestående af kvinderne selv. Bestyrelsen erstatter både brugergruppe og styregruppe.
Netværkshusets Kvinder
Da brugerne i starten af året fik besked om, at Netværkshuset skulle lukkes, kom der prompte et forslag på
bordet om at forene sig, for at få en stærkere stemme
sammen. De fleste af brugerne havde dog ingen erfaring
med foreningsarbejde, så meget af 2013 er gået med at
tage det ”store foreningskørekort”, og opsamle viden om,
hvordan man bedst griber foreningsarbejdet an.
Etniske Minoritetskvinders Råd har været på besøg
for at afholde to foreningsworkshops, hvor junglen af
forenings-regler blev gennemgået, og brugerne kunne
komme med deres forslag til, hvad den kommende forening skal arbejde med. Der blev dannet en initiativgruppe,
der løbende har mødtes og udformet forslag til regler og
vedtægter, og endelig, d. 9. december, blev der afholdt
stiftende generalforsamling i foreningen, som fik navnet
Netværkshusets Kvinder.
Foreningen skal fremme sundheden hos medlemmerne,
og modvirke ensomhed og isolation. For at foreningen
kan nå sine målsætninger, bakkes den op af en række ressourcepersoner, som er medarbejdere og frivillige udefra,
der ikke vil komme i huset hver dag, men som bestyrelsen kan trække på i sit arbejde.

N y t fra Netvær kshuset

Kvinderne deltager i foreningsworkshop

Brugerne har lagt et enormt arbejde i foreningsdannelsen,
og er godt klædt på til selv fremover at skulle styre
biksen. Alligevel imødeses 2014 med lidt nervøsitet – for
hvordan skal det gå uden de faste medarbejdere at støtte
sig til? Alle er dog enige om, at det vigtigste er, at de
værdier og de venskaber, som er blevet skabt i Netværkshuset, bæres videre. Og det er værd at kæmpe for.

Netværkshusets Kvinders formål:
• At fremme ældre etniske minoritetskvinders
muligheder for at komme ud, ved at skabe et
trygt forum at mødes i.
• At skabe et sted, hvor alle kvinder kan mødes
og sammen modvirke ensomhed og isolation.
• At fremme fysisk og psykisk sundhed hos
medlemmerne, gennem særligt tilrettelagte
aktiviteter.
• At danne netværk med danske kvinder fra
andre foreninger.
• At give medlemmerne viden om samfundet,
herunder mulighederne inden for IT.

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Nye frivillige starter pigeklub i Hedemarken
Nye frivillige har sammen med afdelingsbestyrelsen
gjort det muligt for pigerne i Hedemarken at styrke
deres netværk.
Som resultat af de forskellige børne- og unge-aktiviteter
i Hedemarken er der kommet to nye frivillige fra afdelingen, som har startet en pigeklub i Hedemarkens nye
C-sal.
Boligområdets piger har længe ønsket sig en klub, og
afdelingsbestyrelsen har nu stillet lokalet til rådighed
for pigeklubben, som hedder GirlPower. Formålet med
pigeklubben er at få dannet et solidt netværk blandt
boligområdets piger mellem 12-17 år og de voksne ved at
skabe rum med plads til tillid, fortrolighed og fordybelse.
Der var gode snakke på tog- og gåturen til Zoo
Den nye pigeklub GirlPower i Hedemarken

Unges horisont udvides
Børn- og ungemedarbejderen har på forskellige
måder arbejdet på at udbygge børn og unges netværk
samt kendskab til det omkringliggende lokalsamfunds
foreninger, institutioner, virksomheder og andre muligheder.

Pigeklubben er indtil videre åben en gang om ugen,
og der arbejdes fortsat på at finde flere frivillige samt
økonomi til indholdet, når B&U-medarbejder Lam flytter
til Nord i det nye år.

B&U indsatsen flytter boligområde
Pr. 1. januar flytter børne- og unge-medarbejder
Lam Cai Truong til Albertslund Nord for at
fortsætte arbejdet med lokale netværksskabende
aktiviteter, noget for noget projekter og foreningssamarbejde dér.

Der er for eksempel indgået et samarbejde med Vikingelandsbyen om, at drengene i lommepengeprojektet skal
bygge en vikingekiste til en udstilling på Kroppedal
Museum. Formålet er, at drengene skal få et kendskab til
Vikingelandsbyen med de muligheder, som den rummer,
og fremlægge det i skolen.
Der har også været arrangeret forskellige gå- og cykelture
til Bjerget og Herstedhøje for børn fra boligafdelingen,
som ikke tidligere har været i de mange naturskønne
områder i kommunen.
Derudover har Lam brugt en del tid på at præsentere
de forskellige foreningsmuligheder for de unge, hvilket
blandt andet har resulteret i et nyt lokalt fodboldhold for
U17 drenge, som træner på Albertslund Stadion.
Lam er hver dag i dialog med mange af Hedemarkens børn

Lams opsøgende indsats har gennem året givet ham et
stort netværk blandt Hedemarkens børn og unge. Et netværk, han bruger til at formidle bl.a. kommunes tilbud.

N y t fra bør n o g unge

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Bydelsmødre
– en ressourceindsprøjtning
Til marts 2014 får Albertslund sine egne Bydelsmødre.
Initiativet udspringer fra styregruppen i Albertslund
Nord, som har ønsket at få indsatsen til lokalområdet
for bedre at kunne skabe forbindelse til beboere med
en anden etnisk baggrund end dansk.

14 bydelsmødre er under uddannelse i Nord

Det er også sket i Nord...
• Julehygge kombineret med workshop for børn i
forbindelse med områdefornyelsen gennemført i
samarbejde med projektleder fra teknik- og miljø
forvaltningen.
• Beboere har søgt midler og arrangeret en julefrokost
i boligområdet.
• Research og bookning af lejr til beboerferie i samarbejde med frivillige.
• Afholdelse af 2 styregruppemøder.
• Arbejdsgruppemøder i forbindelse med områdefornyelsen.
• Forberede netværksmøde i styregruppen for
ForeningsGuideprojekter.
• Redaktionen har udgivet beboerbladet Nordstjernen
nr. 28.
• Opdatering af www.albertslundnord.dk.
• Samtaler med frivillige.
• Samarbejdsmøder med driftleder i boligområdet.
• Kontakte nye beboere med invitation til velkomstaften.
• Styregruppemøder i Netværkshuset samt deltagelse
i møder omkring foreningsdannelse.
• Samtaler med og opstart af socialrådgiver i løntilskudsstilling.
• Afholdelse af lektielæsning, børneklub, bankoaftner,
fællesspisningsaftener, stavgang og Zumba-træning.

N yt fra A l b er tsl und Nor d

Bydelsmor-konceptet findes i 40 forskellige byer/boligområder i Danmark og nu altså også snart i Albertslund.
Bydelsmødrene hjælper andre kvinder i lokalområdet og
i byen, hvor de bor. Tanken bag indsatsen er at ressourcestærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med fordel
kan fungere som brobyggere til mere isolerede familier.
En gruppe på 14 kvinder, som alle har rødder i andre
lande og kulturer, mødes på det kursus, som skal klæde
dem på til det frivillige job som Bydelsmødre.
Projektet er kommet i stand i samarbejde med en række
samarbejdspartnere og engagerede fagpersoner fra kommunen. Som ressourcegruppe omkring Bydelsmødrene
bidrager kræfter fra Sundhedsplejen, Familiehuset,
kommunens integrationskonsulent og en repræsentant fra
Integrationsrådet med støtte med henblik på at at skabe
forankring i lokalsamfundet og komme med input til
styrkelse og udbredelse af indsatsen.
Kurset har et omfang på 3 timer om ugen i 16 uger. På
kurset bliver Bydelsmødrene klædt på med viden om
centrale emner. Meningen er primært, at Bydelsmødrene
skal have viden om, hvilke instanser de kan henvise andre
kvinder til for at få hjælp. Der undervises i emner som
bl.a. kost, fysisk og mental sundhed, børneopdragelse,
kommunikation, it, historie, arbejdsmarked m.v. Undervisningen varetages af lokale fagfolk.
Indtil videre er de kommende Bydelsmødre halvejs igennem kurset, til marts får de overrakt deres diplomer og
skal derefter ud og gøre sig synlige i lokalområdet. Næste
skridt er, at Bydelsmødrene skal ud og gøre opmærksom
på deres eksistens, så personer som har brug for støtte
og rådgivning, kender til muligheden for at kontakte
Bydelsmødrene.

Kontakt Anette på agr@bo-vest.dk, tlf. 60354672
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Familiehuset stiller sig til rådighed for Blokland
Blokland og Familiehuset indgår i disse dage en
samarbejdsaftale, der skal være med til at fastholde
frivillige i mandagscaféen og støtte børnefamilier med
forskellige udfordringer.
En grundmetode i ABC’s arbejde er at bringe lokale
ressourcer sammen med det formål at få nye samarbejder og løsninger til at opstå til gavn for beboerne og
boligområderne. En netop indgået samarbejdsaftale med
Familiehuset er et godt eksempel på dette. Terapeuterne i
Familiehuset arbejder med at lære familier og unge selv
at håndtere deres problemer, og at se alle de ressourcer,
som de helt har glemt at de har, når problemerne begynder at tårne sig op.
Familiehuset har nu tilbudt at stille op med supervision til
de frivillige beboere, der holder mandagscaféen åben for
områdets børn. Desuden tilbyder de samtaler med familier, der har særlige udfordringer. Frank Spring, der er leder
af Familiehuset ser samarbejdet som en god mulighed for
at være mere offensiv i kommunens forebyggende indsats
og stille sig til rådighed for borgergrupper, der ikke i forvejen kender til tilbuddet eller kommer efter henvisning

fra deres sagsbehandler. “Vi vil gerne være en ressource
for boligområdet. Det er vigtigt at være ude i felten, hvor
borgerne er”, fortæller han.
“Det er en fornøjelse at samarbejde med Familiehuset,
som er både kompetente og udviklingsorienterede”, siger
aktivitetskoordinator Anette Gregersen.

Hvem kan stå sådan længst?
Der konkurreres i mandagscaféen.

En styregruppe i arbejdstøjet
Styregruppen i Blokland stiller op med både knofedt,
politisk indflydelse, ledelse og økonomi, når der skal
laves boligsocialt arbejde i afdelingen.
Det sidste kvartal har der været afholdt to møder, hvor
styregruppen bl.a. har forholdt sig til oprettelse af en
facebook-side og lagt en handleplan for 2014, som skal
danne grundlag for den milepælsplan, der skal indrapporteres til Landsbyggefonden. Styregruppen har også
drøftet mål og succeskriterier og forholdt sig til, hvordan
vægten skal være mellem kvalitet og kvantitet i indsatsen.
Styregruppens opgave er sammen med aktivitetskoordinator Anette Gregersen at prioritere og planlægge indsatsen inden for de rammer og det budget, som er godkendt
af Landsbyggefonden. Men medlemmerne er også meget
aktive i udførelsen af de forskellige boligsociale projekter. Projektledelsen af sparekampagnerne har styregruppen valgt at uddelegere til ’Grønt udvalg’, som brænder
for netop den del af indsatsen.

N yt fra Blokl and

Aktivitetskoordinatorens opgave er især at levere netværk
til forskellige beboergrupper og samarbejdspartnere samt
at dele sine løbende erfaringer og overvejelser med styregruppen, så de har et godt grundlag at træffe beslutninger
ud fra.

Styregruppens sammensætning
Fra afdelingsbestyrelsen:
Qasir Mirza
Eva Nielsen
Gertrud Gelting
Kirsten Jønsson
Afdelingens driftsleder:
Steen Bolbroe Jørgensen
Integrationskonsulent i Albertslund Kommune:
Mette Nielsen Duekilde.
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Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671

URO blev modtaget med grin, klapsalver
og på samme tid dyb alvor!
I salen var Hedemarkens unge imellem 12-19 år
samlet. Det havde ikke ligefrem været let at få dem til
at sidde der! Der var faktisk næsten ingen af de unge,
der selv havde opsøgt denne oplevelse.
Teater er ikke ligefrem det store trækplaster, men med
fælles hjælp og motivering var det nu lykkedes at samle
ca. 25 unge.
De sad på tre rækker og lige foran dem på gulvet spillede
teatertruppen ”Opgang 2” forestillingen URO. Lokalet
henlå i mørke, og kun på de tre skuespillere var der lys.
De tre skuespillere spillede forskellige roller i små stykker, der handlede om, hvordan små misforståelser kan
blive til ubestigelige generations- og kulturkløfter. Hvordan gode intentioner kan fare vild på den korte afstand
fra skolebord til kateder. Og hvordan én engageret voksen
kan gøre forskellen for et ungt menneskes valg i livet.
Skuespillerne skiftede konstant mellem rollerne og gik
lynhurtigt fra at være ekspedient i en butik til at være
gangsteren Wasim kun ved hjælp af en sølvkæde og en
kasket. Forestillingen var fængslende, de unge klappede
og var fuldstændig optaget, og snakken om emnerne fortsatte på gaden, længe efter stykket var slut.

Den boligsociale indsats havde i samarbejde med
bibliotek og medborgercenter Hedemarken inviteret
teatertruppen Opgang 2 til Hedemarkens festsal.
Efterfølgende var der bankospil og fællesspisning.

Julefrokost for enlige beboere
Målet var netværk og juleglæde, rammen var en julefrokost, og deltagerne
var enlige beboere i Hedemarken.
Overraskelsen var fortælleren Anette
Skov, der denne dag kom som A. Lone
Larsen i røde overalls og fortalte et fantastisk eventyr. Midt i festen stillede hun sig
op på et bord og med sin stemme og med
sin krop fik hun hver eneste deltager til at
lytte i åndeløs spænding. Midt i maden og
grinene blev der et øjeblik skabt rum til at
lytte og tage historien til sig.
Anette Skov
fortæller eventyr

Og efter mange lækre juleretter, bankospil
og pakkeleg var målet nået: Nye netværker
var skabt, og planer for det nye år var lagt.

N y t fra Hedemar ken

Andre arrangementer
i Hedemarken:
• Temamøde for styregruppen
• Dialogmøde
• Havefællesskabsmøder

Kontakt Louise på lan@bo-vest.dk, tlf. 60354635
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Masterchef Junior – et helt nyt forsøg i Café 72
Allerede inden Café 72 var bygget færdig, drømte flere om, at man en dag kunne afprøve det succesfulde tvprogram Masterchef som en aktivitet i Café 72. I oktober blev det realiseret med stor succes.
Til arrangementet kunne man møde: 12 spændte børn, otte frivillige, en boligsocial medarbejder og tre velvillige dommere bestående af to frivillige beboere plus direktøren fra BO-VEST. Børnene arbejdede koncentreret på fire hold i tre
timer og producerede både sandwich og lagkage med lidt hjælp fra de voksne. Til slut vurderede dommerne resultatet, og der blev fundet en vinder. Børnenes arbejde blev bedømt på tre parametre: smag, udseende og samarbejde. Til
præmieoverrækkelsen kom børnenes forældre og søskende og smagte og klappede.
Dagen gav børn og voksne fra boligområdet mulighed for at være sammen en hel dag, og børnene
øvede sig i at arbejde sammen, læse en opskrift og koncentrere sig i længere tid. Aktiviteten blev
planlagt af frivillige og koordinatoren. Hvis nogle har lyst til at afprøve konceptet, kan man finde en
guide til Masterchef på www.abcenter.dk/vaerktojskasse.html. Dér kan man også se en film om dagen.

,,Det bedste var at lave lagkagen!
Den var flot, og vi vandt 1. pladsen.
Vi samarbejdede rigtig godt på holdet
og hjalp hinanden. De voksne var søde.
De hjalp os og lyttede, og der var nok
voksne til at hjælpe os.”
Berivan, 11 år
fra Kanalens Kvarter
Se filmen på www.abcenter.dk

Alle drømmer om hyggelige gårdfester, blomster og liv i gårdene
Gårdudvalgene i de syv gårde i Kanalens Kvarter har
dog et stykke arbejde foran sig, før drømmen bliver til
virkelighed. Derfor inviterede ABC-styregruppen de
syv gårdudvalg i Kanalen til temaaften om arbejdet i
gårdene med fokus på de gode historier og muligheder. Det kom der noget godt ud af.

gårdudvalgene. Alle syv gårdudvalg havde repræsentanter med til aftenen, så omkring 20 mennesker var samlet.
Desuden 12 børn, som ikke kunne blive passet, og som
opførte sig imponerende flot. Programmet bød på en
præsentationsrunde af gode historier i plenum, fire workshops og til sidst velfortjent aftensmad til alle.

I Kanalens Kvarter arbejdes der med at styrke beboernes
engagement i de syv gårde. Der er nu etableret såkaldte
gårdudvalg i alle gårdene. Gårdudvalgene skal være
initiativtagere til at skabe hyggelige gårde med aktiviteter og godt sammenhold. I nogle gårde fungerer det
godt, i andre er der en del udfordringer. Begge afdelingsbestyrelser i Kanalen har meget fokus på at få beboerne
engageret i gårdene, fordi det er en god indgangsvinkel til
at få folk med til andre ting i boligområdet.

Aftenens program var planlagt med udgangspunkt i ressourcer og i de gode historier fra gårdene, og der blev
virkelig udvekslet masser af gode historier og idéer. Der
blev udviklet et idékatalog med idéer til bl.a., hvordan
man kan få flere beboere med i gårdene, hvilke aktiviteter
man kan lave på tværs af gårdene osv. Alle var enige om,
at det er en rigtig god idé at mødes på tværs og udveksle
erfaring og idéer, og det ønskes gentaget to gange årligt,
så det er allerede skrevet ind i planen for 2014.

Styregruppen planlagde derfor en aften, som skulle
inspirere og give energi til nogle af de aktive beboere i

N yt fra K anal ens Kvar ter

