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Nyt fra 

Efter sommerferiens store gammeldaws isvafler og masser 
af afslapning er det måske på tide at tænke på sundhed og 
motion? I denne udgave af ProjektNyt er der blandt andet 
masser af gode tilbud til dig, der ønsker at bevare et godt 
helbred!

Vil du holde op med at ryge?
Greve Kommune tilbyder gratis rygestopkursus for borgere i Greve 
Kommune. Kurset afholdes af Hundige Apotek. Et rygestopkursus 
består af fem mødegange á ca. 2 timer fordelt over 6 uger.
Tilmelding på Hundige Apotek eller på tlf. 43 90 33 55
Mødegange: tirsdag d. 6. september, tirsdag d. 13. september, tirsdag 
d. 20. september, tirsdag d. 27. september og tirsdag d.11. oktober 
2011. Alle dage fra kl. 16 – 18.30 på Hundige Apotek, Waves
Tilmelding og yderligere information ved henvendelse på tlf.:  4397 
9905 eller e-mail: sundhedsteam@greve.dk

Diabetescafé i Greve Nord
Som et helt nyt tilbud starter en Diabetescafé op i Café Ask i Greve.
Første gang er torsdag den 15. september kl. 15:00, og fremover er 
der diabetescafé den anden torsdag i hver måned kl. 15.00-17.00 i Di-
gehuset 9 i Askerød, og alle borgere i Greve Kommune er velkomne.
I cafeen kan man møde mennesker fra Diabetesforeningen og sund-
hedsformidlere, som er parate til at svare på spørgsmål og give gode 
råd om kost og motion til diabetikere. Man kan desuden få målt sit 
blodsukker, og der vil være te, kaffe og lidt frugt og grønt eller diabe-
tes-venlig kage. Det er et gratis tilbud, så kom på dagen eller ring til 
Diabetesforeningen på tlf.: 46 15 28 07 eller til Kira på tlf. 60 35 46 62

Loppe-
marked

Kom og gør et loppefund! 
Mangler du en antik vielsesring til kæresten, krimier på stribe, 
porcelæn og vaser, nye sutsko til svigermor - eller noget helt helt 
andet? Så kom forbi ValHallen søndag d. 18. september mellem 10 
og 15, hvor Greve Nord Projektet og ValHallen i fællesskab afholder 
loppemarked. 
Hvis du i stedet for har lyst til at sælge svigermor eller andre 
spændende effekter, så har du også muligheden for det! Alle inter-
esserede kan købe en stand for 50 kr - først til mølle! Der er desuden 
salg af kaffe, te og hjemmebag på dagen. Se inde i bladet for yder-
ligere info. 



Nyt om medarbejderne 
 

Suzannes motionstilbud fortsætter
Gymnastik og afspænding:
Gymnastik og afspænding fortsætter som hidtil. Hver tirsdag fra 10.00 - 11.30. Gymnastik og afspænding 
er for alle aldersgrupper, og kræver ikke noget forudgående kendskab. Er du i tvivl om du kan deltage, så 
kom ned og kig på. Tilmelding er ikke nødvendig - kom som du er, dog gerne iført løst tøj og gode sko. 
Det er super hyggeligt og skægt!

Stavgang/walk and talk:
Hver onsdag fra 10.00 til cirka 11.30 går vi tur i lokalområdet og slutter af med kaffe og te i Mælkebøtten. 
Første onsdag i måneden starter vi klokken 11.00, og slutter af med frokost i Café Ask. Selvom man ikke 
går så stærkt, er man meget velkommen - vi går i grupper, og venter på hinanden undervejs.Vi trodser 
vejr og vind, og får løst mange store og små problemer på vores ture. Der er godt humør og smil på 
læben på turene!

Nye opgaver & nye ansigter 
Suzannes kompetencer har igennem længere tid været efterspurgt i andre boligområder. Da den 
tidligere tryghedsmedarbejder i Askerød, Gudekvartererne og Klyngen for nylig fik en anden stilling, 
blev det muligt at justere opgaver og arbejdsområder for medarbejderne i Greve Nord projektet, hvilket 
åbnede op for at bruge Suzanne andre steder. Styregruppen for Gersagerprojektet har i den forbindelse 
overvejet, hvordan de gerne ville tilrettelægge arbejdet i Gersagerprojektet, hvilket resulterede i et ønske 
om at sætte ekstra fokus på børn- og ungeområdet. Det har resulteret i, at der pr. 15. august er ansat en 
ekstra børn & ungemedarbejder på deltid, Anders Kollerup. Desuden kommer der endnu en ny projekt-
medarbejder til Gersagerparken til oktober, som også skal arbejde med børn og unge. Til gengæld vil Su-
zanne fremover ikke være at finde i Gersagerparken helt så ofte, da hun nu dækker alle boligområderne 
under Greve Nord Projektet.

Hvis man har spørgsmål, gode idéer eller andet, kan man henvende sig til følgende:

Vedr. aktiviteter & klubber: 
Aktivitetsudvalget v/Niels Kjøller, tlf. 28441772, mail: nkjoeller@hotmail.com

Vedr. Mælkebøtten: 
Leif Bräuer, tlf. 20757019, mail: leifb@bs61.dk

Anders Kollerup er blevet ansat i Greve Nord Projektet på deltid pr. 
15. august. Han har igennem det sidste års tid arbejdet som frivillig i 
Netcfaéen, hvor han har hjulpet med driften af EDB systemerne, og har 
lavet arrangementer for de unge. Fremover vil Anders være at finde i 
Mælkebøtten mandag & onsdag fra 14-18. Alle er meget  velkomne til 
at komme forbi og få en snak og lære ham bedre at kende, og Anders 
opfordrer især forældrene til at komme forbi, hvis de gerne vil vide 
mere om Netcaféen. Anders glæder sig til at være i kontakt med de 
unge i Gersagerparken (og forældrene), og håber på mange gode 
stunder sammen. Du finder desuden også Anders i Gersagerparkens 
musikklub, da han bruger en del af sin fritid på at spille musik. 

Netcaféen i Mælkebøtten
Netcaféen handler ikke kun om LAN-parties og computernørderi! Der er også brætspil, 

kortspil, bordtennis, playstation og masser af mulighed for hygge og socialt samvær.  



Fra Statsministerens besøg i Askerød. 
Foto: Martin Lehmann

Loppe-
marked

Søndag d. 18. september er der 

Loppemarked 
 

for alle loppe-entusiaster i Greve

Trænger du til at få ryddet op i pulterkammeret
- eller har du lyst til at gøre et kup? 

Så har du nu muligheden!

En stand (1 bord) koster 50 kr. 
Tilmelding senest d. 9. september til 

Suzanne fra Greve Nord Projektet (Dalhuset 2, st.), tlf. 60354667, sst@bo-vest.dk 
eller Hanne fra ValHallen (Hedelunden 2), tlf. 24818087, hlo@greve.dk

Betaling ved tilmelding. Man skal selv medbringe bord(e).

Loppemarkedet foregår i ValHallen kl. 10-15. 
Loppemarkedet arrangeres i samarbejde mellem ValHallen og Greve Nord Projektet. 

Vil du vide mere? Kontakt Suzanne på tlf. 60354667 eller sst@bo-vest.dk



Greve Nord Projektet
er et samarbejde mellem Greve Kommune og boligorganisationerne i Greve Nord.  
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, som helt overordnet arbejder for at 
gøre bydelen til et tryggere, sjovere og bedre sted at bo. 

Greve Nord Projektet 
Dalhuset 2, 2670 Greve

www.grevenord.dk 

Kontaktpersoner
To af projektets medarbejdere har fokus på Gersagerparken: 
Suzanne Stroman (social vicevært), 
tlf. 60354667, sst@bo-vest.dk og 
Lennart Theilgaard (børn- og ungemedarbejder), 
tlf. 60354668, lth@bo-vest.dk 

Lær dansk
Så er der igen gratis danskundervisning

i Gersagerparken 34!  

Danskundervisningen er startet igen, og er klar til at modtage nye 
elever - både begyndere og let øvede. De frivillige undervisere i Dan-

skgruppen glæder sig til at se mange nye ansigter, og alle der har 
brug for at blive bedre til dansk er velkomne! Danskundervisning er 

for alle beboere i Greve Nord, og foregår hver tirsdag fra 10-12. 
Bare kom på dagen, eller ring til Suzanne på tlf. 60354667 

eller Kira på tlf. 60354662 for mere information. 

‘Bedstebingo’ til fordel for ældre i Kirgisistan!

I samarbejde med Hundige Kirke arrangeres der onsdag d. 12. oktober en udvidet omgang bingo i 
Mælkebøtten!
Operation bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark der 
finder sted på FN´s internationale ældredag den 1. oktober. Hundige Kirke og Greve Nord Projektet 
har valgt at gøre det onsdag den 12. oktober, hvor seniorkonsulent Christel Eyermann vil fortælle 
om ældres forhold i Kirgisistan. Bagefter vil vi spille ”bedstebingo” hvor der er information om de 
ældres forhold, og hvor indtægterne alle går til at forbedre de ældres forhold i Kirgisistan.

Arrangementet starter kl. 10.00 med en rask gåtur for dem, der har lyst, og bagefter spiller vi bingo 
til vi segner - eller løber tør for præmier!  Kom og vær med og vind fantastiske præmier - og gør 
samtidig en god gerning!

Tilmelding til Suzanne på tlf. 60354667 eller sst@bo-vest.dk. 


