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Status på projektet 
 
Fokus på øget valgdeltagelse i boligområderne: I forbindelse med kommunalvalget i november har der det seneste 
kvartal været fokus på valgdeltagelse og demokrati. I sensommeren afholdt Greve Nord Projektet et debatarrangement 
med to folketingspolitikere, og dette er blevet fulgt op med henholdsvis et temamøde om kvinder i politik med deltagelse 
af kvindelige politikere fra Greve Byråd, 2 temamøder om selve deltagelsen i valgprocessen (hvordan fungerer en 
stemmeseddel, hvor kan man stemme, m.m.), en valgfest med både mobile stemmebokse og masser af festivitas samt 
sociale arrangementer på selve valgdagen, som mundede ud i en fælles tur til nærmeste valgsted. Fælles for 
arrangementerne var, at de også henvendte sig til udsatte grupper, hvoraf en betydelig del sædvanlig ikke stemmer eller 
aldrig tidligere har stemt.  

Bedre kontakt til udsatte borgere: 
Det seneste kvartal har været præget af, at Greve Nord Projektet i stigende grad har fået kontakt til nogle af svageste 
grupper af borgere i området. Dette hænger – udover den stadige lokale tilstedeværelse i området - sammen med flere 
nye projekter og tiltag: For det første har et nyt undervisningsforløb med fokus på medicinforbrug (læs mere under 
indsatsen ’sundhed’) fået en gruppe kvinder i tale, der ikke har været kendt af projektet hidtil. For det andet har projektet 
for ægtefælleforsørgede kvinder fået kontakt til en gruppe kvinder, der typisk ikke har nogen kontakt til kommunen og 
lever meget isoleret. For det tredje samarbejder projektet fortsat med både områdets ejendomskontorer og kommunen 
om at opsøge og hjælpe psykisk syge beboere. Den øgede kontakt til disse grupper er med til at illustrere, hvordan 
projektet kan supplere den kommunale indsats ved blandt andet opsøgende arbejde i boligområderne.  

Bydelsforum – den attraktive bydel: Der er masser af potentiale i Greve Nord! Det var konklusionen efter årets sidste 
Bydelsforum, der blev afholdt d. 25. november. Temaet stammede fra det foregående Bydelsforum, hvor der blev talt om 
at skabe profilområder og booste de mange gode initiativer i området. Disse tanker blev videreudviklet af både deltagere 
og oplægsholdere og diskuteret livligt i workshops. Deltagerne i Bydelsforum er en mangfoldig skare af interessenter – 
fra lokalpoliti til grundejerforeninger – men der var bred enighed om, at vejen frem blandt andet bestod i at koordinere, 
profilere og løfte i flok for at skabe en attraktiv bydel. Temaet vil blive taget op igen på forårets bydelskonference.  

Projekt for ægtefælleforsørgede: Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejder om et 
metodeudviklingsprojekt, hvis formål er at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og 
mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse eller tættere på 
arbejdsmarkedet. I det seneste kvartal har der været fokus på at afprøve et specielt tilrettelagt forløb med en 
kombination af danskundervisning og produktion i syværksted. Forløbet har givet mange spændende erfaringer, som vil 
blive brugt i planlægningen af de kommende tiltag for målgruppen.   



 

Status på aktiviteter og indsatsområder: 

 
Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, projektet skal indberette på til 
Landsbyggefonden. Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang, men udvalgte indikatorer for udvalgte 
aktiviteter under hvert indsatsområde.  

Indsatser: Børn, unge og familier & Job, uddannelse & erhverv 
 

Vejledningstilbud for familier – tidlig indsats  
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  32 

Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om generel vejledning 12 

Antal vejledningssamtaler  214 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse 5 

Antal brugere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 39 

 
 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Temaarrangementer om valgdeltagelse og demokrati: I forbindelse med kommunalvalget har der i Greve Nord 
været fokus på vigtigheden af at stemme. I den forbindelse er blevet afholdt flere arrangementer, herunder et 
temamøde om kvinder i politik, temamøder om hvordan man stemmer, en valgfest samt arrangementer på 
selve valgdagen. Til de mindre temamøder deltog i alt 145 beboere, og til valgfesten (afholdt i Gersagerparken) 
over 300 beboere.   

 Forældrenetværket i Aktivitetshuset får løbende mere ansvar for at drive huset. Forældrenetværket var blandt 
andet hovedansvarlige for Eid Al-Adha festen i oktober, hvor der deltog cirka 200 beboere fra området. Alle 
medlemmer deltog som frivillige og afviklede et meget vellykket arrangement, hvor formanden holdt en tale for 
de fremmødte og fortalte om den kulturelle betydning af Eid festen. Forældrenetværket er fortsat ansvarlige for 
at drive Aktivitetshuset i aftentimerne, hvor en del unge bruger huset.  

 Men’s salon: I samarbejde mellem SATSpuljeprojekterne og Forældrenetværket er der blevet etableret en klub 
for mænd 40+ - Men’s Salon. I Men’s Salon mødes mændene til uformelt samvær, og sideløbende arbejdes 
med forskellige tiltag for styrke mændenes selvtillid og at engagere dem i Forældrenetværket eller øvrige tiltag i 
lokalområdet som frivillige. I opstartsfasen har der i gennemsnit været 15 mænd pr. gang. Men’s Salon er åben 
to gange om ugen, og drives af frivillige fra Forældrenetværket.  

 Samarbejde med Arenaskolen: I samarbejde mellem Greve Nord Projektet og Arenaskolen er der blevet afviklet 
et målrettet forløb med unge fra 6. klasse på Arena skolen, hvor der i 4 dage har været fokus på identitet, 
fremtid og fritid. Målet er at få tilmeldt så mange som muligt af de unge, der ikke har noget fritidstilbud, til den 
nye ungdomsklub på Godset. Der er også blevet lavet en kort video film af drengen fra 8.A, som handler om, at 
det bedre kan betale sig at passe skolen end at være medlem af en bande.  

 Jobbutik og projekt for ægtefælleforsørgede: Brugerne af Jobbutikken og projektet for ægtefælleforsørgede har 
i stigende grad været karakteriseret ved at have omfattende og ofte komplicerede sociale og kulturelle 
problemstillinger samt et meget begrænset danskkundskab. Der er derfor fortsat et stort behov for at arbejde 
helhedsorienteret og at tilrettelægge vejledningen efter den enkelte brugers behov, ligesom der ofte er behov 
for at inddrage familien.   

 Pilotprojekt for ægtefælleforsørgede: Som et særligt tilbud til målgruppen har der kørt et 9-ugers 
arbejdsmarkedsrettet pilotprojekt i Aktivitetshusets lokaler for 6 kvinder. Projektet har kombineret 
syundervisning med danskundervisning og har været målrettet en del af de kvinder, der er længst væk fra 
arbejdsmarkedet.  Projektet blev afsluttet ultimo december, og erfaringerne tænkes nu ind i kommende tiltag.  
 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Lokale aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 31/12 2013* 6 

Antal beboere der deltog i aktiviteter (seneste kvartal) 537 

Antal gange, beboere/frivillige medvirkede til at gennemføre aktiviteterne  41 
* Aktiviteter: Styrketræning, stavgang, gymnastik, danskundervisning, banko og petanque.  
 

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Julemarked: Den faste tradition med en fælles tur på julemarked blev holdt i hævd, og turen gik denne gang til 
Gavnø Slots julemarked.  



 

 Eid Aladha: Den 19. oktober blev der holdt Eid fest i Greve Videncenter med cirka 300 deltagere.  
Både beboere med dansk baggrund og anden etnisk baggrund deltog i arrangement, hvor der blev 
budt på både underholdning og masser af kulinariske oplevelser.     

 Tværkulturel aften: Den 30. november afholdtes endnu en tværkulturel temaaften – denne gang i form af en 
thailandsk julebuffet. Arrangementerne sætter fokus på de mange spændende kulturer, der findes i Greve Nord 
– og tiltrækker beboere med en bred vifte af kulturelle og etnisk baggrunde til hyggeligt samvær og dialog.   

 Temadag om renholdelse og miljø - Store Skraldedag: I samarbejde med ejendomskontorerne, Arenaskolen og 
’Hold Danmark Rent’ afholdtes d. 27. oktober ’Store Skraldedag’, hvor der blev samlet skrald og talt om miljø.  

 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/møder er blevet afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 57 

Antal borgere herfra hjulpet videre i relevant tilbud 33 
* Fordelt på motionstilbud, danskundervisning, kostvejledning, sundhedscaféer, rygestopkurser, cykelkursus og madskole.  

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Efteruddannelse af sundhedsformidlerne: 4 sundhedsformidlere er blevet instruktøruddannede, så de fremover 
selv kan køre motionshold.  

 Deltagelse i diverse arrangementer: Sundhedsformidlere har det seneste kvartal været involveret i både 
valgarrangementer, den kommunale sundhedsuge, madskolernes ’Åbent hus’ arrangement og meget andet.  

 Oversigt over sundheds- og motionstilbud: Der findes en bred vifte af sundheds- og motionstilbud - herunder: 
- Madskoler for henholdsvis mænd og kvinder  
- Kostvejledning  
- Motionsgrupper for henholdsvis kvinder og mænd  
- Stavgang 
- Gymnastik og afspænding 
- Kvindesvømning 
- Cykelkursus 

 Kvindegrupper: Sundhedsformidlerne er i stigende grad tovholdere på de faste kvindegrupper og 
netværksgrupper for mænd – således også på en ny kvindegruppe med base i Gersagerparken, der har fokus 
på børn og sundhed.  

 Undervisningstilbud: Et nyt undervisningsforløb i Aktivitetshuset i Askerød sætter fokus på livskvalitet, medicin 
og forbrug af håndkøbsmedicin. Det er misbrugskonsulent Gitte Henningsen fra Greve Kommunes 
satspuljeprojekter, der i samarbejde med blandt andet Greve Rusmiddel Center tilbyder målrettet undervisning, 
hvor hun gennemgår de mange farlige konsekvenser ved et for stort forbrug af medicin, og hvilke alternativer 
der findes, når man gerne vil for eksempel en konstant hovedpine, smerter eller overvældende træthed til livs. 
Undervisningsforløbet var egentlig kun berammet til fem uger, men det har været en stor succes, hvor primært 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk fra Greve Nord har deltaget. Derfor fortsætter forløbet, da det 
har vist sig, at der er et stort behov for mere viden om dette emne.  

 
Indsats: Image & kultur 

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk  2.049 

Antal besøg på hjemmesiden i alt  3.085 

Antal eksterne bidrag til hjemmesiden 23* 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  292 

Presse & tværgående kommunikation 
Antal positive historier om boligområdet i lokale medier  5 

Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet  4 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) 6** 

Antal besøgende i alt 812 
* Fordelt på 4 unikke bidragydere.  
** Henholdsvis valgfest, valgdagsarrangement, julemarked, Eid fest, Store Skraldedag og tværkulturel temaaften. 
 

 



 
 

Om Greve Nord Projektet: 
 
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe levende, attraktive og trygge boligområder med 
en markant positiv lokal identitet og tradition for fællesskab og samarbejde. Projektet finansieres af Landsbyggefonden, 
Greve Kommune og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt overordnet på to planer: 

 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.  

 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af platforme for 
information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.  
 
 

Medarbejdere Kontaktoplysninger 

Sekretariatsleder 

Bo Bjerre Mouritzen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: bbm@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35 

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn 
Arbejdsområder: Personaleledelse, koordinering 
 og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Thors Kvarter 62 

Kommunikationsmedarbejder 

Sara Z. Ehrenreich (barselsvikar) 
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Børn- og ungemedarbejder 

Maher Khatib  
Arbejdsområder: Aktivitetshuset 
Forældrenetværket 

Mail: mkh@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35  

Sundhedskoordinator 

Kira Gilling Hansen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere, 
sundhedstiltag  og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: kgh@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Jobvejleder 

Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning - job, uddannelse og 
samfundsforhold 

Mail: kam@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 69 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen  
Arbejdsområder: Fritidsjobs, praktik m.m. for unge 

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Greve Videncenter & Stamhuset 

Projektmedarbejder 

Sara Einhorn 
Arbejdsområder: Projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: sae@greve.dk 
Tlf. 24 84 39 17 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Aktivitetsmedarbejder 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer  

Mail: sst@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 67 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

 

 

Se mere på www.grevenord.dk, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på facebook 

www.grevenord.dk 


