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Kære beboere 
 

Her er Greve Nord Projektets andet nyhedsbrev.  
 
Vi har især sat fokus på projektets aktiviteter med børn og un-
ge og tryghed, men inddrager også en artikel om projektets 
Jobbutik.  
 
Vi har forsøgt at se tilbage og fortælle, hvad der er sket, men 
samtidig at se frem og fortælle, hvad vi planlægger af aktivite-
ter.  
 
Vi kan se frem mod en travl sommer med igangsættelse af en 
række aktiviteter for børn og unge.  
Forhåbentlig får vi også travlt med at sætte to nye medarbejde-
re ind i arbejdet. De skal begge arbejde målrettet med at æn-
dre bydelens image i en mere positiv retning. Den ene gennem 
journalistiske kontakter og netværk, den anden gennem igang-
sætning af kulturaktiviteter og ved støtte til de frivillige og klub-
berne i Askerød og Syd-Bo afdelingerne. 
 
Endelig har vi også igangsat en ny organisering af projektet, 
som lige skal falde på plads. Men det tegner godt, så vi er sta-
dig de jubelglade optimister: Herlige Hundige! 
 
 
 

Forårshilsner 
 

Bente Larsen og Stine Juul Hartmann 
Greve Nord Projektet 

 
 
 
 
Greve Nord Projektets Nyhedsbrev 
Er trykt i 2.500 eksemplarer hos 
BO-VEST - boligsamarbejdet på Vestegnen  



En weekend i marts havde jeg for anden gang 7 dren-
ge fra Askerød med på tur. Første gang var i sensom-
meren og det var sådan en succes, at drengene spurg-
te om de ikke snart måtte komme af sted igen, og den-
ne gang helst med to overnatninger.  
 
Jeg havde derfor endnu en gang fået lov til at låne fri-
tidsklubben ”Bakkedal” i Faxe. Så fredag aften drog 7 
drenge, Basharat, Omid og jeg af sted fra Askerød. 
 
Der var en løftet og super dejlig stemning på vej i bus-
sen. Det var tydeligt, at drengene glædede sig rigtig 
meget. Snakken gik for fuld skrue. De aftalte, at de 
skulle sove i det samme rum som sidste gang. 
 
Da vi ankom, gik drengene straks i gang med at rede 
deres senge. Derefter var der aftensmad, hvor menuen 
stod på stegt kylling med ris og sovs. 
Resten af aften havde drengene travlt med at spille 
bordtennis, billard, bordfodbold og computer. 
Fredag nat kl. ca. 01.00 blev der sagt godnat, men der 
var ikke ro før kl. 04.30! 
 
Lørdag morgen blev der hygget rundt om bordet med 
friskbagte rundstykker fra bageren. Hele lørdagen var 
der fuld gang i drengene. Senere på dagen gik turen til 
Biograf Kanten, hvor vi så ”Far til fire på Japansk”. Vi 
siger mange tak til Aktivbestyrelsen for biografbilletter-
ne. 
 
Lørdag aften blev der spillet Risk og på et tidspunkt tog 
Basharat og Omid drengene med udenfor for at lege 
dåseskjul, imens løb jeg rundt i køkkenet for at lave 
lagkager. Det var nemlig kommet mig for øre, at én af 
drengene havde fødselsdag om søndagen. 
 
Lidt over midnat bad vi så drengene om et møde. De 
troede de skulle have skældud, men de fattede dog 
hurtigt, hvad der skulle ske. Der blev sunget fødsels-
dagssang og spist lagkage imens vi alle hyggede os 
gevaldigt. 
 
Søndag morgen var der meget stille, alle var godt træt-
te, men alle deltog alligevel i oprydning og nedlukning 
af huset. 
 
Vi var tilbage i Askerød kl. 13.00 efter en super vellyk-
ket tur. 

Weekendtur på landet 
 
Aktivitetskoordinator Janne Jønck driver ikke kun  
en succesfuld netcafé for børn og unge i Askerød.  
Her er en personlig beretning om en af hendes udflugter. 

Kagen laves, beundres og lysene blæses ud.  



Sidste sommer havde Greve Nord 
Projektet arrangeret flere forskellige 
aktiviteter under navnet Powersom-
mer. Med kyndig assistance fra loka-
le beboere, bl.a. Hanne Olsen og 
Basharat Mahmood – og nogle en-
kelte forældre- var det muligt at lave 
forskellige ting med børnene hver 
dag. 
 
Udover en morsom og lærerig uge 
med Cirkus Panik, var der både akti-
viteter i området og ud af området.  
Et par gange gik turen til Albertslund 
badesø, en enkelt gang til Køben-
havn på kanalrundfart og ellers var 
der boldspil af enhver art og fælles 
spisning ved Greve Nord Projektets 
nyindkøbte gasgrill.  
Den selv samme grill blev brugt ved 
flere lejligheder, blandt andet til et 
par grillaftner med de store fra 15 år  

Sommer - Powersommer 
 
I sommerferien vil der igen i år være forskellige aktivitets-
tilbud for de 10-14-årige i Askerød, Gudekvartererne, Klyn-
gen og Gersagerparken. 

mange frivillige, der har lyst til at 
komme og deltage, må vi se hvor 
mange store arrangementer og ture 
ud af bebyggelserne det kan blive til.  
 
Så hvis der sidder nogen derude, 
som har lyst til at deltage som frivillig, 
så er I mere end velkomne til at kon-
takte Projektet. Jo flere vi er, des 
flere muligheder for børnene. Børn 
under 10 år er selvfølgelig også vel-
komne, de skal bare have mor eller 
far med, eller en anden som kan tage 
sig af dem. 
 
Lennart fra Gersagerparken og Jan-
ne fra Askerød vil derudover være 
fast tilknyttet aktiviteterne. 
 
Vi glæder os til endnu en dejlig som-
mer i selskab med de herlige børn og 
unge fra området. 

og opefter. 
Alt i alt var Powersommer en succes 
og derfor vil vi selvfølgelig arrangere 
aktiviteter igen i år.  
 
Endnu er aktiviteterne under plan-
lægning. Vi vil gerne lave nogle 
udendørs aktiviteter i boligområder-
ne. Derudover vil netcaféen i Aske-
rød og Mælkebøtten i Gersagerpar-
ken være åben på regnvejrsdage, så 
der vil være et sted man kan bruge 
som mødested.  
 
Der vil formentlig blive en ugentlig tur 
ud af området, fælles boldspil eller 
andet. Og nogle dage vil der være 
fællesspisning og hoppepude. 
 
Frivillige søges! 
Arrangementerne vil primært ligge i 
dagtimerne. Afhængigt af hvor  



Uha, jeg ved jo næsten ikke, hvor jeg 
skal begynde! Men jeg kan jo begyn-
de med at fremhæve de idrætsaktivi-
teter her har været og stadig er.  
 
Taekwondo 
Der er selvfølgelig taekwondoholdet, 
som er ved at blive etableret som en 
klub i nye lokaler i nr. 3 Det er altså 
virkelig godt på den lange bane, for 
det giver nogle flere støtte mulighe-
der, som vi har stort behov for. Der-
udover åbner det muligheder for gra-
dueringer og udvikling generelt.  Når 
klubben er blevet lidt mere etableret 
vil vi forsøge først og fremmest at 
hive de drenge ind som gennem læn-
gere tid har stået på venteliste. Der-
efter åbne pigehold, drengehold fra 
ca.16-22 år og et voksenhold. På den 
måde ryger vi nok hurtigt op på 50 
medlemmer. 
 
Løb 
Så er der løbeholdet, som lige har 
haft vinterpause. Det starter op igen i 
maj måned. Denne gang deler vi det 
op i tre niveauer, et gåhold, et gå/
løbehold og et løbehold. Det har vi 
besluttet, da der i efteråret kun var et 
niveau og nogen syntes det var for 
kedeligt og andre for hårdt. Så nu er 
der lidt for enhver smag. Det hele 
skal foregå samme dag, så menin-
gen er, at man mødes og varmer op 
sammen, løber og mødes så igen til 
udstræk og lidt at drikke. 
 
Wrestling 
Så er der jo også de super seje 
wrestlingdrenge. De træner kun hver 
tredje weekend i Gersagerparken. 
Men det er der altså en helt særlig 
grund til, mange af dem er nemlig 
begyndt til wrestling i Køge. Den 
grundlæggende teknik har de selv 
lært, og så har de oven i købet un-
dervist nogle af taekwondodrengene  

i det. Så det kan da godt være, at der 
blandt dem er en arvtager til den 
store danske wrestler Asbjørn Riis, 
man ved aldrig!   
 
Gersagermesterskaberne 
Udover disse aktiviteter har der væ-
ret en del enkeltstående, som vi selv-
følgelig håber på at kunne gentage. 
Blandt andre har vi haft overnatning i 
Mælkebøtten, en masse småturnerin-
ger og endagsturneringer i bordten-
nis og fodbold. Så har der selvfølge-
lig været Gersagermesterskabet, 
som vi arbejder på skal blive en fast 
tilbagevendende tradition. Desuden 
er vi ved at få lavet en vandrepokal, 
netop for at gøre det til en tradition. 
Der er flere forskellige discipliner, 
som har været en succes, bortset fra 
basketball. Der var højdeforskellen 
simpelthen for stor, så der opstod for 
meget tumult. 
 
Pigerne må på banen 
Vi har forsøgt at lave noget for de 
unge piger uden den helt store suc-
ces. Vi må jo se på hvad der kan 
gøres ved det og hvad behovet er og 
så tage det derfra, vi må se hvad 
tiden bringer. 
 
Lektiecafé i Mælkebøtten 
På den lidt mere stillesiddende front 
har der været lektiecaféen i Mælke-
bøtten. Hver torsdag aften kommer 
der to frivillige fra ungdommens røde 
kors og hjælper børnene med lektier-
ne. Lektiecaféen er godt besøgt, men 
det har også meget at gøre med, 
hvor flot Mælkebøtten er blevet. Og 
den bliver flottere og flottere. Det gør 
jo også, at beboerne synes det er et 
rart sted at komme. Nu er der jo også 
altid nogle hernede efter at Suzanne 
og jeg har fået kontor hernede, det 
gør jo, at beboerne altid kan finde en 
af os i deres eget hus. 

Masser af aktivitet i Gersagerparken 
 
Børne- og ungemedarbejder Lennart Theilgaard fortæller her om  
nogle af de aktiviteter, der har foregået i løbet af det sidste år. 

Suzanne Stromann     
og Lennart Theilgaard 
foran Mælkebøtten 



Hvordan har det været for dig at 
komme tilbage som jobguide i Greve 
Nord Projektet? 
Det har været så dejligt! Folk er lige-
så søde, som jeg huskede de var. 
Katja har passet godt på butikken 
mens jeg har været på barsel og 
taget sig af beboerne, da vi holdt til i 
Askerød. Derudover er jeg denne 
gang jo så heldig, at jeg får lov til at 
dele lokaler med bl.a. foreningen 
Dimension.  
 
Så du holder ikke til i Askerød mere? 
Nej, job- og uddannelsesbutikken er 
flyttet til Gersagerparken 34, hvor 
den gamle seniorklub holdt til. Her er 
vi ved at sætte lokalerne i stand, så 
jeg kan få mit kontor og lokalerne kan 
blive frisket lidt op – de trænger til en 
kærlig hånd. Da målgruppen primært 
vil være etniske kvinder, forsøger jeg 
sammen med Dimension at give lo-
kalerne et etnisk islæt. Men det vig-
tigste er dog, at det bliver et rart sted, 
hvor alle har lyst til at være. 
 
Hvad skal der foregå i lokalerne? 
Altså udover job- og uddannelsesbu-
tikken skal der foregå forskellige akti-
viteter. Vi vil lave nogle arbejdsmar-
kedsrelaterede forløb, virksomheds-
besøg, sprogundervisning og tema-
møder bl.a. om, hvordan det er at 
være ny på arbejdsmarkedet og om 
sundhed generelt. Tanken er, at dis-
se aktiviteter skal foregå samtidigt 
med, at der er vejledning, sådan at 
det bliver nogle livlige lokaler med 
mulighed for et rum, hvor vi kan træk-
ke os tilbage og lukke døren og have 
vejledningssamtaler. Håbet er også, 
at de kvinder som deltager i aktivite-
terne udvikler en interesse og nys-
gerrighed efter at søge ud på ar-
bejdsmarkedet.  
Desuden skal job- og uddannelses-
butikken ses som en del af de øvrige 
tiltag, der er i bydelen 

Jobbutikken flytter  
 
Kira G. Hansen er tilbage som jobguide efter  
endt barselsorlov i nye lokaler i Gersagerparken 34 

vil jeg primært have fokus på at skaf-
fe folk virksomhedspraktikker, for når 
der er højkonjunktur igen, så er det 
altså bare godt at have stående på 
sit CV. 
 
Hvordan er din tilgang? 
Først og fremmest vil jeg godt lige 
understrege, at det selvfølgelig er 
helt frivilligt, om folk har lyst til at 
komme. Her er der ingen tvang. Man 
kan også bare komme forbi og drikke 
en kop te, og skulle man så efterføl-
gende få lyst til en samtale, så finder 
vi også ud af det. Jeg arbejder ud fra 
et ressourcebaseret udgangspunkt, 
forstået på den måde at jeg ser mu-
ligheder frem for begrænsninger.  
 
Nu er utålmodigheden begyndt at 
melde sig. Men jeg ved godt, at det 
lige tager lidt tid at starte op igen, 
men altså hvor bliver jeg glad ved 
tanken om alle de dejlige mennesker, 
jeg kommer til at møde i den nærme-
ste fremtid. 

Hvad kan du hjælpe folk med? 
Jobbutikken er et sted, hvor man helt 
uformelt kan hente information om 
arbejde eller uddannelse. Man kan få 
rådgivning, hvis man har et specifikt 
ønske om et job eller en uddannelse 
og man kan få vejledning, hvis man 
er i tvivl om, hvad det er man vil. 
 
Lige nu er jeg i gang med at skabe 
nogle netværk og være ude at fortæl-
le folk, at jeg er tilbage og hvor jeg 
befinder mig rent fysisk. Job- og ud-
dannelsesbutikken er ikke helt oppe 
at køre før midt i maj, desværre, for 
der er mange ting, der skal ordnes og 
vi arbejder på højtryk for at komme i 
gang, så de beboere, der har lyst kan 
få brugt mig, det er jo det jeg er her 
for. Lokalerne er heller ikke istandsat 
endnu, så mit kontor er pt. min taske, 
indtil lokalerne er klar til brug.  
 
Desværre er arbejdsmarkedet fast-
frosset lige nu, så der er sparsomt 
med hvilke jobs, der at søge. Derfor  



Tryghed og naboskab 
 
Afdelingsbestyrelserne for Gudekvartererne og Klyngen 
har lagt et stort stykke arbejde i at skaffe offentlig video 
overvågning af afdelingerne. Nu udvider de med aktivite-
ter, der skal samle beboerne. 

Nogle gange kan det godt være lidt 
svært at være naboafdelinger til 
Askerød, der løber med al opmærk-
somheden. Det har afdelingsbestyrel-
serne for Gudekvartererne og Klyn-
gen måtte sande, efter at det har 
været umuligt for dem at råbe politiet 
op i forbindelse med videoovervåg-
ning af områderne.  
Dette til trods for, at afdelingerne i 
perioder har mange indbrud og har 
højere fraflytningsprocenter end 
f.eks. Askerød.  
 
Bestyrelserne giver nu ikke op af den 
grund. Nu har de aftalt i samarbejde 
med Greve Nord Projektet at igang-
sætte en række fælles aktiviteter for 
beboerne.  

Et velbesøgt møde for afdelingernes 
polske beboere i september sidste år 
har givet blod på tanden.  
 
Første arrangement bliver et møde 
om, hvad man selv kan gøre for at 
undgå indbrud. Johnny Skovbo Win-
ter fra politiets forebyggelsessekreta-
riat (se næste side) vil holde foredrag 
for afdelingernes beboere i slutnin-
gen af maj måned.  
 
Der er også ønske om specielt at 
lave aktiviteter for afdelingernes æl-
dre beboere. Her vil projektets tryg-
heds- og kommunikationsmedarbej-
der Stine Hartmann sammen med 
afdelingsbestyrelsen for Thors Kvar-
ter sætte gang i et pilotprojekt for at  

indhente erfaringer, før de øvrige 
afdelinger inddrages.  
Der har også været talt om at starte 
en international madklub efter som-
merferien.  
 
Endelig skal beboerne have mere 
direkte informationer om Greve Nord 
Projektets aktiviteter gennem et ny-
hedsbrev.  
 
Det vil stadig være muligt at trække 
på Stine Hartmann til individuelle 
tryghedssamtaler, men heldigvis er 
behovet for disse for nedadgående, 
og Stine kan derfor frigøres til aktivi-
teter for grupper af beboere.  
 
Vi glæder os til at komme i gang! 

Nu skal vi til at løbe på trapper. 
Godt at det er sundt :o) 



Bilen 
Lad ikke værdier ligge synligt fremme i bilen, f.eks. Mobilte-
lefoner, GPS udstyr, tasker og beklædning. 
Mange indbrud og tyverier fra bilen kan undgås med fornuf-
tig omtanke. 
 
 
I boligen 
Lukke og låse døre. 
Lukke og haspe vinduerne. 
Undgå at tyven kan se dine værdier ude fra vejen. 
Undgå for høje hække og plankeværk ud mod vejen som 
tyven kan gemme sag bag under indbruddet. 
Ryd indkørslen for sne inden du forlader bopælen. 
Tænk på hvad du siger i din telefonsvarer eller skriver om 
på nettet. 
 
Sikring af boligen 
Når du sikrer din bolig, skal du finde en balance, så det 
bliver svært at bryde ind – uden at det bliver besværligt for 
dig selv at komme ind og ud. Husk altid at have flugtveje, 
ved evt. brand.  
Sørg for at du har en eller flere røgalarmer som kan høres i 
hele boligen. 
På hjemmesiden www.stopindbrud.dk kan du finde mange 
gode råd til hvordan du kan sikre din bolig. 
 
Tyverialarm 
For de meste er det nok at sikre døre og vinduer med gode 
låse, men i nogle tilfælde kan en alarm supplere låsene. 
 
Et godkendt og autoriseret sikringsfirma eller låsesmed vil 
være behjælpelig med gode råd og vejledning om sikre 
låse og alarmer. 
 
 
Hav et godt og trygt naboskab  
Lav aftaler om nabohjælp 
 
I hverdagen 
Holde øje med hvem der kommer i kvarteret, være synlige, 
det gør tyven utryg og skræmmer tyven væk fra jeres kvar-
ter. 

Det handler om ikke at friste tyven 
Gode råd til tyverisikring v/ Johnny Skovbo Winther  

fra Politiets Forebyggelsessekretariat 

Observerer I mistænkelige personer, der lusker rundt om 
boligen, så underret politiet på telefon nummer 114. 
Er tyven ved at bryde ind i boligen så slå alarm på 112. 
Fortæl naboen, hvis der kommer håndværkere og lign. 
(fremmede biler/personer). 
Udveksle telefon numre. Indgå klare aftaler. 
 
Ude og rejse/på weekend 
Få boligen til at se ud som om du er hjemme. 
Tænd lys og evt. en radio. Du kan med fordel benytte tænd 
og sluk ure. 
Lad din gamle trillebør eller ungernes legetøj ligge rode i 
indkørslen. (ingen haveredskaber, de kan tyven bruge til 
opbrydning af døre og vinduer) 
Lad vasketøjet hænge på tørrestativet. 
Få naboen eller familie til at tømme din postkasse og evt. 
fylde affald i din tomme skraldespand hvis du er bortrejst i 
længere tid. 
 
Det Kriminalpræventive Råd, har udgivet pjecen ”Beskyt 
dig mod indbrud” som kan hentes hos dit lokale politi, eller 
rekvireres direkte fra Det Kriminalpræventive Råds Sekre-
tariat på hjemmesiden WWW.DKR.dk, hvorfra pjecen også 
kan downloades. Samme sted kan du også få pjecen 
”Senior og sikker –-forebyggelse af kriminalitet for ældre”   

 
 

Mærkning og registrering af dine ejendele 
Et godt råd er at fotografere hele boligen, simpelthen alt. 
Med den nye digitale teknik er det muligt fotografere og 
lagre mange billeder på en gang. Billederne bør lagres på 
eventuelt et USB nøgle. Husk altid at have en kopi liggen-
de udenfor hjemmet, evt. på arbejdspladsen eller hos fami-
lie eller venner. 
 
Du kan også mærke dine ting, Mærkningsudstyr kan lånes 
hos dit lokale politi eller forsikringsselskab. 
 
Det Kriminalpræventive Råd, har udgivet pjecen ”Er dine 
ting Mærkværdige” som kan hentes hos dit lokale politi, 
eller rekvireres direkte fra Det Kriminalpræventive Råds 
Sekretariat på hjemmesiden WWW.DKR.dk, hvorfra pjecen 
også kan downloades. 


