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Kære beboere
Kort og godt om
Greve Nord Projektet
Greve Nord Projektet er et boligso-

cialt projekt, der har til formål at øge
trygheden og mindske kriminaliteten i
området.
Det skal bl.a. ske ved:
• At få kommune, politi, boligselskaber og lokale ildsjæle til at
arbejde bedst muligt sammen
• At komme i dialog med lokale
børn, unge og deres forældre
• At sætte aktiviteter i gang
• At synliggøre hvad der sker i
bydelen
Projektets styrende organ er
Greve Nord Partnerskabsforum
Det mødes 5 gange om året med
repræsentanter fra: BO-VEST/Vridsløselille Andelsboligselskab, Boligselskabet af 1961, Greve Boligselskab, KAB/Sydkystens Boligselskab,
Greve Kommune, Hundige Storcenter
(Waves), Lokalpolitiet i Karlslunde
Periode
Projektet løber i perioden 2007 - 2012
Område
I udgangspunktet er hele Greve Nord
indtænkt i indsatsen, men fokusområderne er Askerød, Gudekvartererne,
Klyngen og Gersagerparken.
Ansættelser
Der er 9 ansatte i projektet: En leder,
en trygheds-og informationsmedarbejder, en aktivitetskoordinator, en
jobvejleder, to børne- og ungemedarbejdere, en social vicevært, en
jobguide samt en job- og sundhedsskoordinator. En imagemedarbejder er
under ansættelse.
Økonomi
Projektet er finansieret af Landsbyggefonden, de berørte boligafdelinger,
Greve Kommune og Integrationsministeriet. Greve Nord Projektet er
ramme for tre selvstændige projekter
med hver sin økonomi.Til sammen
har de tre projektet et budget på
ca. 18 mio. kr. fordelt på 4 år, hvor
Landsbyggefonden tegner sig for ca.
12 mio. kr.
Månedlige orienteringer om projektet
udsendes pr. mail til alle inteesserede
Tilmelding til Bente Larsen,
mail: bla@bo-vest.dk

Greve Nord Projektets nyhedsbrev er trykt
i 2500 eksemplarer hos BO-VEST.
Tekst: Stine Juul Hartmann
Layout: Hanne Sanderhoff Degn

I Greve Nord Projektet har vi været i gang i snart 3½ år. Selvom vi har søgt
at informere om, hvad vi foretager os, så har det alligevel nogen gange været
svært at forklare, hvad vi laver og hvorfor vi gør det.
Indholdet i dette nummer af projektets Nyhedsbrev er derfor dobbelt: Vi vil
beskrive nogle af projektets aktiviteter og samtidig forsøge at fortælle, hvorfor
vi gør det.
Helt overordnet så er vi sat i verden for at mindske kriminaliteten og øge
trygheden i Hundige. Man kunne også sige det på den måde, at vi skal være
med til at udvikle Hundige til en virkelig attraktiv bydel.
Det skal især ske ved at få lokale kræfter til at løfte i flok - og føle fælles ansvar. Vi plejer at sige: Vi er gæster i området, vi er en ekstra ressource, som de
mange gode kræfter i området kan trække på i en periode. Vi skal arbejde på
at gøre os selv overflødige på sigt.
Det skal også ske ved at se helheder og muligheder. Vi har som udgangspunkt ingen egeninteresser. Vi skal tænke i, hvad der gavner helheden og
de enkelte grupper. Samtidig skal vi være lidt ”tossegode”: Vi søger altid at se
det bedste i de mennesker, vi møder og at bruge de styrker, vi kan mærke.
Når det lykkes, er det sjovt, og man oplever at vokse med opgaverne.
Endelig skal vi også udvikle nye metoder. For som det siges i et ordsprog:
”Gør som du plejer og få et resultat, du kender.” Vi skulle jo gerne være med
til at skabe nye og bedre resultater. På kort og på lang sigt.
Det hele er ikke så enkelt, som det kan se ud her på skrift. Hvis det var det,
var der ikke grund til at forlænge en indsats. Men vi arbejder med mennesker,
med mange forskellige mennesker, med meget forskellige interesser og holdninger. Og som tilmed vil noget forskelligt.
Derfor tager processen med at udvikle Hundige til Sydkystens mest attraktive
bydel noget tid. Og tålmodighed og stædighed er her begge dyder!
Men vi skal hilse og sige - som de gæster vi nu er i området - at det godt
kan lade sig gøre. Der findes et væld af ressourcer i bydelen, bl.a. i form at
spændende boligområder, smukke naturområder og trendy erhverv, og ikke
mindst de mange mennesker med hjertet på rette sted!
Greve Nord Partnerskabet bag projektet er af samme opfattelse. De oplever,
at udviklingen går den rigtige vej, og har derfor besluttet at ansøge Landsbyggefonden om en forlængelse af projektet efter sommeren 2012, hvor
projektet ellers stopper.
				

Bente Larsen, leder i Greve Nord Projektet

Sundhed hitter!
Onsdag den 30. marts stod i sundhedens tegn. Greve Nord Projektet
havde i samarbejde med Café Ask
i Askerød arrangeret en sundhedsdag for beboerne i området.
Arrangementet åbnede dørene kl.14,
men allerede et kvarter før stod folk
og trippede for at komme ind. ”Det var
langt bedre end vi overhovedet turde
håbe på”, siger Hanne Sanderhoff
Degn fra Greve Nord Projektet, som
stod for koordineringen af de mange
frivillige stande, hvor lokale foreninger
kunne gøre lidt reklame for deres
forening og informere folk om deres
arbejde.

Udover en øget opmærksomhed på
de mange frivillige foreninger og gode
tilbud, der er i kommunen, fik de besøgende mulighed for at smage på de
lækre snacks og smagsprøver, som
Café Ask diskede op med.
Køen ved Lungepatient.dk og Hundige Apotek var konstant lang. Der
var heldigvis mange, der gik lettet og
tilfredse fra deres check, men andre
fik dog også en lille advarsel om, at
de nok skulle stoppe med at ryge,
tabe sig og/eller spise sundere.

Glade besøgende
Gertrud fra Gersagerparken var glad.
”Jeg har fået kontakt til den lokale
gigtforening” smiler hun, ”det tror jeg
ikke jeg havde fået gjort, hvis jeg ikke
var kommet i dag, jeg har virkelig fået
meget ud af det”.

Afua fra Askerød var også glad: ”Jeg
elsker denne slags arrangementer og
deltager altid”, siger hun, ”jeg fik en
motions-cd med hjem, så nu kan jeg
begynde at træne derhjemme”.
Mange fik også taget nogle af de
gode opskrifter med hjem, som lå
ved de lækre snacks. Mange af de
besøgende var enige om, at det var
en rigtig god idé. ”Når man smager på
noget lækkert, og som oven i købet
er sundt, så er det dejligt, at man kan
tage opskriften med hjem, så nu har
jeg ingen undskyldning for at spise
usundt mere”, griner en af deltagerne.
De nyistandsatte lokaler i Stamhuset,
hvor Café Ask har til huse, var fyldt
med besøgende hele dagen og flere
udtrykte ønske om, at det i hvert fald
var et arrangement, der gerne måtte
gentages næste år.
”Det er noget vi helt klart vil have
med i vores overvejelser, når vi skal
til at tænke på aktiviteter i 2012”,
siger Hanne. ”Vi var en anelse i tvivl
om, hvorvidt folk ville dukke op, så vi
havde gjort vores til, at der blev gjort
massiv reklame for arrangementet,

og så er det jo fantastisk at se, at det
rent faktisk virker”, smiler hun.
Så hvis man havde været i tvivl før, så
behøver man ikke være det længere
– sundhed hitter!
Hvorfor?
Når vi i projektet laver et arrangement
som sundhedsdagen har vi flere mål:
Vi vil gerne støtte og medvirke til
at danne netværker mellem lokale
foreninger (og kommunale projekter),
således at de kan bruge hinanden
fremover.
Vi vil gerne understøtte aktiviteter,
hvor beboerne enten får gode tilbud
og muligheder, har det sjovt sammen
eller måske får en blanding af begge
dele. Dette gør vi for at fastholde beboerne og på sigt skabe lokal stolthed
og sammenhold. Helt banalt så bliver
du gladere for at bo et sted, hvor du
kan grine sammen med naboerne.

Tryghed og aktiviteter
I september 2010 fik Greve Nord Projektet ansat en aktivitetskoordinator. Nu er der
for alvor sat fokus på at støtte eksisterende og skabe nye aktiviteter.
I Syd-Bo afdelingerne har der længe været ønsker om mere synlighed og
flere tilbud til beboerne. En efterårsdag inviterede Hanne og Stine fra projektet alle beboerne i Gudekvartererne og Klyngen til et fælles informationsmøde, hvor der var mulighed for at komme med forslag til nye aktiviteter.
Der kom der en masse godt ud af. Blandt andet kom der en masse frivillige på banen, som deltager aktivt, når aktiviteterne er i gang. Hundeklubben er en af de helt store attraktioner. De mødes hver søndag og lufter de
firbenede og slutter turen af med kaffe i projektets lokaler i Dalhuset 2.
Der er blevet afholdt banko to gange for beboerne. Det har været hyggeligt
og godt besøgt. Hyggeklubben er dog sat på stand-by, da det ikke var det
store tilløbsstykke. Men, så finder vi nok på noget andet.
I november inviterede projektet på juletur til Gisselfeld Kloster. Der kom
desværre ikke beboere i hobetal, men det var en fantastisk tur, som helt
sikkert vil blive gentaget når næste jul nærmer sig. I mellemtiden er der
blevet afholdt loppemarked en søndag i april, hvor beboerne strømmede til
for at finde det helt rigtige loppefund.
Det samme informationsmøde blev afholdt for beboerne i Askerød i februar
2011, og selvom der ikke kom så mange nye ansigter, kom der nogle gode
idéer på banen, som der vil blive arbejdet videre på i løbet af året.
Askerød, Klyngen og Gudekvartererne har fået sin helt egen pigeklub på
initiativ fra tre frivillige unge kvinder. Indtil videre er den åben hver anden
onsdag, men håbet er på længere sigt at holde oftere åbent. Der kommer
ca. 20 piger og laver mad, ser film og snakker sammen. Der er altid voksne
kvinder tilstede. Ann fra Greve Gadeteam har også været på besøg, for at
få sig en snak med pigerne.

Hvorfor?
Formålet med at igangsætte nye aktiviteter kan have en tryghedsskabende effekt. Hvis man kender folk i sit nærmiljø, føler man sig også
mere tryg ved at færdes i det. Mange tør ikke gå på gaden, men hvis
man kunne lære hinanden at kende, kunne der dannes nye netværk.
Det kunne blive en form for nabohjælp, at være hinandens øjne og
passe på hinanden. Det er der allerede mange der gør, men der er
stadig beboere, som er meget utrygge - og det er dem, vi skal have fat i
og hjælpe med at danne netværk, så alle med tiden kan være glade og
trygge i deres bebyggelse.
Man skal jo heller ikke glemme, at det er sundt at have det sjovt!

Beboerhus med gang i
Mælkebøtten i Gersagerparken er ved at udvikle sig til et rigtigt aktivitetshus. Tirsdag
morgen har Suzanne gymnastik til glæde og gavn for Gersagerparkens beboere.
”Esma, du snorker…” griner Suzanne Stroman, da timen er forbi. ”Jamen jeg
bliver så træt under afspændingen,” griner Esma - og de andre griner med.
”Vi hygger os virkelig sammen” siger Suzanne, der er projektets sociale vicevært i Gersagerparken. Først arbejdes der til god musik og med sved på panden og så er der afspænding til sidst. De deltagende kvinder kender hinanden,
det er der ingen tvivl om. Mange af dem kendte dog ikke hinanden i forvejen,
det er kommet gennem gymnastikken.
”Det er virkelig rart at se, hvordan der dannes relationer på kryds og tværs.
Egentlig er gymnastikken både for mænd og kvinder, men her er kun kvinder,
indtil videre”, siger Suzanne. Hun fortæller, at udover det sociale aspekt i at
mødes og lave noget sammen, så spiller sundhedsdelen også en stor rolle
for kvinderne. ”Der er blandt andet én, der har tabt 4 kg bare ved at komme
til gymnastik en gang om ugen, det motiverer både hende og de andre, som
ønsker at tabe et par kilo.”
Udover gymnastik er der stavgang hver onsdag. Dér ordnes verdenssituationen - hver gang, vil rygtet vide! Det er en avanceret form for walk and talk,
mens der motioneres. En gang om måneden afsluttes med frokost i Café Ask.
En frivillig diætist, Tina, deltager også en gang om ugen. Hun kommer med
gode råd til kosten.
Hvorfor?
Udover at beboerne får en mulighed for at møde hinanden under uformelle forhold, så medfører det også helt automatisk et ansvar for hinanden, som naboer og et fællesskab omkring det at være beboer i Gersagerparken.
Både zumba, stavgang og gymnastik har deltagere med forskellige kulturelle baggrunde. Der er både afrikanere,
tyrkere, arabere, danskere og sågar en enkelt nordmand. De danskere, der deltager, er nogle energibundter, og de
fungerer som en slags rollemodeller for de andre kvinder, da alder har en anden betydning i vores kultur end andre.
En frivillig, man kan regne med
I Hundige er der mange frivillige, der laver et stort stykke arbejde. Et eksempel
er Leif Bräuer. Når man omtaler Mælkebøtten kan man ikke undgå at tænke på
ham. Leif er en af den slags frivillige som enhver boligafdeling ville give guld
for.
Leif er aktiv i Mælkebøttens Brugerråd, afdelingsbestyrelsen og det fælles Aktivitetsudvalg i Gersagerparken. Han er helt klart en nøgleperson. Det er også
ham, der står for datastuen hver tirsdag. Her kan man komme ned, hvis man
har brug for hjælp til brugen af en computer i sin dagligdag.
”Jeg er jo egentlig den generation, som skrev skråskrift i hånden”, smiler han,
”men jeg er blevet grebet af alle de muligheder en computer har og laver nu
både hjemmesider og underviser andre. Jeg er særligt glad for smartboardet.
Det er et fantastisk redskab i en undervisningssituation og virkelig brugervenligt”.
Leif er ikke længere alene i Datastuen. Endnu en frivillig har meldt sin ankomst. Tina, som også bor i Gersagerparken, hjælper også til, så nu er der
flere ressourcer til at hjælpe brugerne uden forstyrrelser.
”På længere sigt kunne jeg godt tænke mig at lave kurser for beboerne i Excel
og Word, men som det er lige nu, er det primært brugen af e-mail og internettet, der er behov for. Og det er nu også helt fint”, siger Leif, inden han må
tilbage til undervisningen - der er nemlig bud efter ham.

Greve Nord Projektet i 2010
Greve Nord Projektet afleverede i starten af januar status for 2010. Det
er en årlig rutine, hvor vi forholder os til, om vi er på rette vej i forhold
til vores opgave og mål. Her gives et sammendrag af projektets overvejelser.
Hvem er hvem?
Greve Nord Partnerskabet er
projektets øverste myndighed.
Partnerskabet mødes 5 gange
om året med repræsentanter fra:
BO-VEST/Vridsløselille Andelsboligselskab, Boligselskabet af
1961, Greve Boligselskab, KAB/
Sydkystens Boligselskab, Greve
Kommune, Hundige Storcenter
(Waves), Lokalpolitiet i Karlslunde.

Samarbejde som tema
I årets løb har vi i projektet brugt meget energi på samarbejde.
På det politiske niveau har der skulle opbygges netværk mellem Greve Nord
Partnerskabet og Greve Kommunes UG udvalg. Det har været en proces
baseret på vejvilje. Projektets leder og flere medarbejdere har været indkaldt
til UG udvalgets møder, og det er nu aftalt, at UG udvalgets formand deltager
i Partnerskabets møder, når han kan.

UG Udvalget er et rådgivende
udvalg, som beskæftiger sig
med udviklingen af Greve Nord.
Udvalgets formål er at bidrage
til at koordinere og prioritere
kommunens indsats i Greve
Nord. Hvert parti i Byrådet har et
byrådsmedlem som repræsentant
i udvalget.

Samtidig har Greve Kommune skullet igangsætte deres SATS pulje projekter
i Askerød. Det har været en proces født i frustration, især over det tidspres
- og dermed manglende inddragelse - som kendetegnede ansøgningsarbejdet. Det har efterfølgende skullet afklares, hvordan projekterne skulle
indpasses vores projekt og andre eksisterende tiltag. Ikke mindst takket
være nogle meget dygtige medarbejdere på rådhuset, er processen nu et
sted, hvor den er konstruktiv, og at der er oparbejdet de netværks-fora, der
er nødvendige for et ordentligt samarbejde.

Godset er en del af Greve Kommunes tilbud til børn og unge
i Greve Nord området. Godset
henvender sig til børn og unge
mellem 10 og 15 år, og råder over
nogle fantastiske både udendørsog indendørs faciliteter.

Der er således etableret en styregruppe vedr. Uddannelse og beskæftigelse
for Udsatte unge. Her deltager repræsentanter for kommunens Jobcenter,
Borgerservice (SATS pulje projekter) og den kriminalitetsforebyggende indsats sammen med en repræsentant fra UUV (Ungdommens UddannelsesVejledning) og Greve Nord Projektet.

UUV er et fælleskommunalt
samarbejde mellem Greve Kommune, Køge Kommune, Solrød
Kommune og Stevns Kommune
om vejledningstilbud til områdets
unge.

På foranledning af den nye leder af Godset er også nedsat en gruppe af de
medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge ude i lokalområdet.

Styregrupperne varetager den
overodnede koordinering af deres
respektive områder. I projektet
findes følgende styregrupper:
•
•
•

Styregruppen for Askerød/
Syd-Bo projektet
Styregruppen for Gersagerprojektet
Styregruppen vedr. uddannelse og beskæftigelse

Gersagerprojektet har i årets løb haft heftige samarbejdsproblemer. Det har
tæret på kræfterne hos alle medvirkende. Heldigvis har det ikke betydet, at
de frivillige, beboerdemokraterne eller de ansatte har arbejdet mindre. Der er
sket en masse i Gersagerparken i årets løb.
Greve Kommune har sat sig i spidsen for en ny styregruppe for projektet, og
de to organisationsbestyrelsesformænd deltager også. Man har lovet hinanden et nyt forsøg, og der samarbejdes med en vis optimistisk forsigtighed.

Børn og unge

Indsatsen med at oparbejde relationer til udsatte børn
og unge er sket med stor succes, både i Askerød|SYD
-BO og Gersagerparken.
I Askerød er beboerne og afdelingsbestyrelsen
så glade for projektets arbejde, at der er bevilliget
450.000 kr. til ombygning af Stamhuset, således at
projektets netcafé kan få bedre vilkår.
I projektet har vi prioriteret, at de unge er blevet hørt
- og opfattelsen af dem nuanceret - under den ghettodebat, der blev ført i efteråret. Indsatsen har betydet,
at de unge er kommet i Politiken, har mødt statsministeren og besøgt ham på Marienborg.
Vi tror på, at det har en positiv effekt i forhold til de
unge, men det har medført kritik, bl.a. at vi ikke arbejder nok med tryghed og med de almindelige børn og
unge. Til det sidste må vi minde om, at vores opgave
er at skabe relationer til udsatte børn og unge. De
”almindelige” må andre tage sig af.
Vi glæder os til at fortsætte arbejdet til næste år.
Netcaféen har lige modtaget 550.000 kr. fra Trygfonden til et rollemodel projekt, og Greve Kommune
har søgt Integrationsministeriet om tilskud til udvikling
af rollemodeller i området gennem Greve Taekwondo/
Gersagerprojektet. Der skal nok blive nok at lave.

Beskæftigelse

Den tidligere Jobbutik har udviklet sig til to selvstændige butikker: En Job- og Uddannelsesbutik for Unge
i Askerød, og en Job- og Sundhedsbutik især for
kvinder (oprindeligt i Gersagerparken pt. flyttet). Dette
er sket af økonomiske årsager (den oprindelige bevilling stoppede, og vi måtte søge nye veje), men det
har vist sig at have gode synergieffekter. Især samarbejdet mellem sundhed, sprog og job/uddannelse for
især indvandrerkvinder har vist sig at have mange
muligheder. Da der kun er finansiering af job-delen
til sommeren 2011, skal der arbejdes på at forankre
indsatsen, og nok også søge nye midler.
Samarbejdet omkring unge viser også mange muligheder, og vi glæder os til det nye år, hvor der skal
samarbejdes med bl.a. kommunen om gruppeaktiviteter, rollemodeller m.v.

2011 i øvrigt...

Kultur og naboskab

I Gersagerparken har der i hele året været gang i
de frivillige og afdelingernes fælles Aktivitetsudvalg.
Nye klubber, oplevelser og aktiviteter er blevet sat i
gang - bakket op af projektet økonomisk. Projektets
nabomøder har bl.a. været med til at sætte fokus på
aktiviteterne og øge trivslen i området.
I september lykkedes det endelig at få ansat en aktivitetskoordinator i Askerød|SYD-BO projektet, og det
har resulteret en lang række aktiviteter i Syd-Bo afdelingerne og om planer for aktiviteter i Askerød. Vores
bud er, at der vil blive endnu mere gang i aktiviteterne
i 2011, og de vil være med til at understøtte de øvrige
indsatsområder i projektet gennem deres synlighed og
livsglæde.

Image og tryghed

Disse er de to mest forsømte områder i projektet.
Dog har vi i årets løb arbejdet på at opbygge et lokalt
netværk mellem de lokalt aktive i hele Hundigeområdet, der på sigt skal have gavnlig effekt på både image
og tryghed. Den første større milepæl i det arbejde var
bydelskonferencen i september måned.
I 2011 skal der arbejdes på at udvide netværk, viden
og kendskab mellem de almene boliger og grundejerforeningerne. Projektet har planer om en form for
webbaseret bydelsavis. Der er ved at blive ansat en
medarbejder, som skal tage sig af den opgave.
Projektet har haft jævnlig kontakt med ejendomslederne i bebyggelserne. Det har været en god indgangsvinkel til at få en fornemmelse af behovet hos
beboerne for et besøg, om der er nogle psykisk syge,
der skal have ekstra opmærksomhed og mange andre
ting. Besøgene er dog ikke så hyppige mere, da formen er ændret til kvartalsvise møder, hvor lokalpolitiet
også deltager. Ejendomslederne har dog givet udtryk
for, at de ønsker en øget indsats på det indsatsområde, indtænkt i en eventuel forlængelse af projektet.

Ud over de beskrevne indsatser i 2011 vil der være fokus på en forlængelse af projektet og de muligheder, der byder sig.
Greve Nord Partnerskabet har på deres aprilmøde besluttet, at man vil søge Landsbyggefonden om en forlængelse.

Statsministeren i Askerød
Da regeringen kom med det første
udspil til en ”ghetto”plan, påvirkede
det mange mennesker. I projektet
var vi meget frustrerede over den
unuancerede dækning, som medierne
havde, og at man ikke spurgte de
mennesker, det handlede om. Vi fik
derfor et tip om at kontakte en journalist på Politiken, Olav Hergel. Olav
Hergel er en samfundsbevidst journalist og har skrevet flere bøger om
integration i det danske samfund, så
han tog i mod tilbuddet om at komme
en tur til Askerød og møde nogle af
de mennesker, der bor i ghettoer.
Olavs oplevelser blev foreviget af
fotograf Marin Lehmann og Politiken
trykte flere artikler og billedserier fra
Askerød.
To dage efter artikelserien ringede
Olav og fortalte, at statsministeren
gerne ville besøge netcaféen og tage
en snak med ”drengene”. Han sagde
det blev en gang i december, men
kunne ikke sige den eksakte dato, da
det ifølge PET var tophemmeligt.
Som alle ved endte mødet godt, og
drengene fik en personlig invitation
til Marienborg, hvor der ville være
mulighed for at diskutere fremtid og
job med nogle af topcheferne i dansk
erhvervsliv.

Hvorfor?
Det er utrolig svært for unge med en
plettet straffeattest at få et arbejde.
Det er hvad projektets børne- og ungemedarbejder Janne Jønck oplever
i sin kontakt med de unge. ”Hvis de
så endelig er så heldige at finde et
job, har de tit nogle gamle domme til
afsoning. Det betyder, at de så lige
pludselig bliver indkaldt til afsoning,
og mister derved deres job”, siger
hun.
Hun fortsætter, ”Pointen er, at det bør
være nemmere for unge med plettet
straffeattest at få job. En mulighed
kunne være at gøre brug af fodlænke,
så man kan støtte de unge i deres
positive udvikling frem for at tvinge
den tilbage til det kriminelle miljø i
fængslerne - dét miljø som de kæmper så hårdt på at slippe væk fra”.
Det har medført en del negativ
opmærksomhed på flere områder,
men i det store hele tror Janne på, at
der blev sat fokus på et område, som
har stor betydning for integration og
beskæftigelse. Drengene har fået en
oplevelse, som de færreste oplever
og for flere af dem, har det også skabt
muligheden for at få en fod ind på
arbejdsmarkedet.

Det skal give mening!
Ovenpå en hektisk tid i medierne
for drengene i Askerød, skulle det
komme an på en prøve, om der
var kommet noget ud af mødet på
Marienborg, eller om det bare var
valgflæsk. Marianne og Lars hjalp på
vej…
Marianne Olsen er projektets ungevejleder og Lars Kure er jobformidler
fra Ungdommens UddannelsesVejledning, men holder til i Greve Nord
Projektets lokaler. De var begge to
vigtige medspillere i udvælgelsen og
støtten til afholdelsen af jobsamtaler
med Dansk Supermarked i begyndelsen af 2011.
”Selvom der var meget virvar omkring
Marienborg-besøget, så var det jo
helt fantastisk for os”, siger de begge.
”Det har intensiveret kontakten til de
unge. Vi deltog i udvælgelsesprocesserne og i udarbejdelserne af cv’er
og meget andet”.
Marianne stod for vejledningssamtalerne før og efter, og Lars havde
kontakten til virksomhederne, og
koordinerede kontakten mellem virksomheder og jobsøgerne.
Det er vigtigt for Marianne og Lars,
at de unge får et perspektiv på deres
indsats. Det drejer sig ikke kun at
hjælpe de unge med et arbejde, det
kræver mange samtaler om fremtidsønsker, sociale kompetencer og
guidning i hvordan man gebærder
sig til en jobsamtale. ”Man tror det er
løgn, men der er nogle helt basale
ting, som ikke alle har på plads,. som
f.eks. at man ikke sms’er under en
jobsamtale, kommer for sent eller er
uopmærksom”.
(fortsættes på næste side)

Taekwondo, tro og tillid
Vi er i Gersagerparken 3, nærmere
betegnet Greve Taekwondo Klub.
Hér har projektets børne- og ungemedarbejder i Gersagerparken, Lennart, trænet taekwondo med nogle
af Gersagerparkens beboere siden
klubben officielt åbnede i maj 2010.
Stemningen er god, drengene suser
rundt og pjatter. ”Om 1 minut og 40
sekunder går vi i gang” siger Lennart,
og drengene leger videre. Præcis 1
minut og 40 sekunder efter er der ro.
Drengene står på rækker og man kan
høre en knappenål falde til jorden.
Selve træningen har stået på i lang tid
før åbningen af klubben. ”Jeg kender
mange af drengene i forvejen, vi har
jo trænet sammen i lang tid”. ”Mange
af dem har virkelig udviklet sig, både
sportsligt og på det personlige plan.
Der er en kæmpe udvikling de gen-

Statministeren i Askerød - fortsat:
”Men det er jo også det, der gør det
så spændende og hold da op, hvor
møder man mange fanta-stiske unge
mennesker herude”, siger Marianne.
”Det gode ved at være i området er,
at vi er, hvor de unge bor”. Marianne
fortæller, ”en tur i Netcaféen kan gøre
underværker. Ali kom hen til mig, da
jeg var på et af mine små visitter en

nemgår og det er virkelig spændende
og givende for mig at være en del af”.
Taekwondo-udstyr er ikke billigt, så
det er ikke alle forældre, der har råd til
at købe træningsdragter og den slags.
Lennart er derfor ved at udarbejde et
pointsystem, så de unge kan optjene
nogle point ved at hjælpe til på den
ene eller anden måde, så de kan
købe udstyr på den måde.
”Drengene har selv været med til at
indrette lokalerne, det giver dem en
form for ejerskab”, siger Lennart.
Indtil videre er klubbens medlemmer
primært beboere fra Gersagerparken,
men flere udefra er begyndt at vise
interesse. Det gør, at lokalet inden
længe bliver for trangt, så inden alt for
længe rykker vi over på Krogårdsskolen eller Hundige skolen, så klubben

eftermiddag. Han søgte et fritidsjob.
Han havde selv lavet en ansøgning,
men havde svært ved at få arbejde”.
”Ali er en af den slags drenge, andre
ikke tror bor i Askerød. Han går i
gymnasiet, har tårnhøje karakterer
og en snehvid straffeattest. Han var
en af dem som kom til samtale med
Dansk Super-marked og arbejder nu
i Waves. Jeg kunne altså ikke lade
være med at gøre opmærksom på

kan fortsætte med at vokse.
Klubben har 38 betalende medlemmer, men reelt er der 50. Der er
voksenhold to gange om ugen, to
drengehold og et enkelt pigehold.
Hvorfor?
Projektets børne- og unge arbejde
handler om at skabe kontakt til børn
og unge, være troværdige voksne
og ad den vej opnå et tillidsforhold.
Et tillidsforhold der bruges til at lære
de pågældende børn og unge at
reflektere over egen adfærd og deres
kommunikation med andre. Håbet er,
at de oplever at have positive valg i
livet - og at de tager dem.
Dette gælder for Netcaféen og det
gælder for Lennarts taekwondoarbejde.

han gode karakterer”, smiler Lars, ”så
Dansk Supermarked syntes han ville
være ideel til deres rolle-modelkorps.
Ali var med på den og har nu rejst
land og rige rundt og kørt i limousine
med Beskæftigelsesministeren, og
inspirerer andre unge mennesker til at
have drømme og visioner”. Og de er
begge enige, om at det er en fantastisk historie, som var tæt på ikke at
ske.

Det handler om at danne netværk
Kulturdag 2011 er et arrangement, der udover at skabe en festlig og farvestrålende
ramme for en sjov dag, også skal danne netværk på tværs af boligområder, kulturelle
baggrunde og grupper af frivillige.
Der har igennem flere år været et
ønske hos Greve Nord Projektet og
projektets samarbejdspartnere om at
afholde en event, der kunne sætte
positiv fokus på Greve Nords mangfoldighed og ressourcer. Boligområderne har på mange områder svært
ved at leve op til deres dårlige ry, men
det kan nogle gange være vanskeligt
at få dette budskab igennem - både
til nuværende beboere og kommende
tilflyttere.
Der har indtil nu ikke været
tilstrækkeligt med lokale ressourcer
til at koordinere en kæmpeevent, og
man har derfor valgt at starte i det
små. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter
fra Greve Bibliotek, Foreningen Dimension, Hundige Kirke, Greve Nord
Projektet samt flere frivillige beboere,
som siden oktober 2010 har arbejdet
med idéen, der nu bliver realiseret.
Lørdag d. 4. juni kl. 12-17 i Greve Bibliotek og området udenfor biblioteket
afholdes for første gang Kulturdag.
Arrangementet vil byde på festlige,
sjove og informative indslag under 4
hovedtemaer:
De lokale bidrag:
Lokale grundejerforeninger, frivillige
foreninger, kulturforeninger, grupper
og projekter er
blevet inviteret til at
bidrage på dagen.
Det har indtil nu
resulteret i blandt
andet danseworkshops, henna,
smykkeværksted,

‘udlån’ af en præst og meget andet.
Multikulturel kagebod: Der laves
et lille caféområde, hvor man kan
få serveret kaffe/te + smagsprøver
på kager fra hele verden. Desuden
opstilles en pandekagemaskine, hvor
man kan lave sin egen pandekage.
Aktiviteter for børn: Der vil være
masser af sjove indslag for de besøgende børn – for eksempel ballondyr
og ansigtsmaling, historiefortælling på
mange sprog og ikke mindst et festligt
trylleshow!
Musik: Kulturdagen byder naturligvis
også på musikalske indslag, hvor
man blandt andet kan opleve danske
viser, græsk folkemusik, Greve Ungdomsskoles musikalske overraskelse
og ikke mindst en sprudlende omgang
rap, dans og hiphop fra den populære
deltager i Talent 2010, Joy.
Alle beboere i Greve Nord-området vil blive inviteret til at komme
forbi for at få en sjov oplevelse,
lære deres område bedre at
kende.

Hvorfor?
I projektet håber vi, at Kulturdagen
kan have en positiv effekt på Greve
Nords image, ved at fortælle positive
historier om kulturel mangfoldighed
og frivillige ressourcer.
Vi håber også, at planlægningen og
afholdelsen af Kulturdagen vil skabe
nye relationer mellem aktører i området - det være sig frivillige, foreninger,
klubber, afdelingsbestyrelser, m.m.
For al forskning viser, at uformelle
netværker i boligområder er med til
at skabe trivsel, tryghed og sammenhold.
Sagt med andre ord: Formålet med
Kulturdag 2011 – og de forhåbentlig
kommende års kulturdage – er at
sætte Greve Nord positivt på Danmarkskortet og at skabe netværk og
lokal sammenhængskraft og stolthed
i bydelen.

En travl base i kvinders liv
Indtil for et år siden hed Job- og Sundhedsbutikken bare Jobbutikken. Men en
massiv indsats på sundhedsområdet har gjort, at der nu fra lokalerne i Kildehuset
6 st., også bliver gjort en kæmpe indsats for at hjælpe beboere i forhold til deres
sundhed og hele livssituation.
Job- og Sundhedsbutikken tilbyder i
dag vejledning i forhold til job, uddannelse og sundhed samt undervisning i
dansk, og den fungerer samtidig som
base for 10 uddannede sundhedsformidlere, en gruppe ældre kvinder
samt en nystartet pigeklub. Det er et
livligt hus, men det viser, at der er et
behov for det hos beboerne.
”Det er essentielt, at især etniske
familier kan få hjælp det samme
sted”, siger Khadouj Al Mohammadi
(i daglig tale Radus), som er vejleder
i Job- og Sundhedsbutikken sammen
med Kira Gilling Hansen. ”Hvis man
sender dem videre i systemet, ja, så
er mange af dem tabt. De orker ikke,
glemmer det eller har ikke tid. Når de
først har fået tillid til os, så kommer de
igen og igen”.
Og det er helt unikke relationer, der
dannes på baggrund af de fortrolige
samtaler, der er med de besøgende.
”Ofte kommer de fordi de vil have
hjælp til få et job, men vi finder ofte
ud af sammen, at der er nogle andre
udfordringer, som står i vejen for det”.
Mehtap er en af de nyuddannede
sundhedsformidlere, og hun sidder
lige nu som frivillig i Job - og Sundhedsbutikken. Derudover bliver hun
brugt en del som sundhedsformidler.
”Det er virkelig banebrydende, de ting
jeg oplever. Blandt andet var jeg ude
hos en ung mor, som var bekymret for
sit barn. Her fik jeg i fællesskab med
sundhedsplejersken fortalt den unge
mor om kost og trivsel hos spædbørn.
Jeg var så ude at handle med hende
flere gange og hendes barn har fået
det så godt”.
”Man er nødt til at have folks kultur

med, når man taler med dem”, fortsætter hun. ”Hvad der synes normalt
for os, kan være tabubelagt i en
anden kultur, og hvis ikke man sætter
sig ind i det, når man ingen vegne,
hverken med integrationen eller beskæftigelse”, afslutter Mehtap.
Både Kira, Radus og Mehtap oplever
det som en enorm styrke, at de har
så mange tilgange i deres vejledning af beboerne. De oplever, at de
på en meningsfuld måde kan hjælpe
beboere både i forhold til integration,
beskæftigelse og generelt et bedre liv.
Hvorfor?
Radus forklarer: De fleste borgere
bliver sat til at skrive ansøgninger,
uden nogen skelen til, hvilken kulturbaggrund de har. Nogle kan ikke
engang give et ordentligt håndtryk,
og det har rimelig stor betydning, når
man møder en kommende arbejdsgiver.
I Job- og Sundhedsbutikken har fokus
på opførsel, det er jo ikke nok bare
at kunne skrive en ansøgning. Det
kan være små detaljer der gør at lige
netop den person ikke får jobbet, men
det er vigtigt at fortælle at det som
oftest ikke er, fordi de kommer fra et
andet land, men fordi der er nogle
kulturbarrierer, som man er nødsaget
til at kende, når man skal søge job i
Danmark.
Kulturforskellene er også tydelige i
skoleøjemed. Flere kommer til butikken, fordi de føler sig ekskluderet af
klassekammeraterne og tror det er på
grund af deres etnicitet. Vi kan så få
en snak med dem om, hvad man gør
her i landet og som oftest afkræfte, at
der er tale om udelukkelse på grund
af hudfarve eller andet.

Kira Gilling Hansen

Khadija Al Mohammadi

Mehtap Avci
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Kom og deltag i ValHallens fest fredag d. 6. maj
kl. 1317— Selvfølgelig med lagkager og vafler.
Mød os på www.Facebook/ValHallen-Greve

