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GersagerProjektet
under Greve Nord
Aktiviteterne i Gersagerparken er igen i fuld gang, efter en
periode med behov for afklaring af projektets fremtid og
rammer. Læs her om nogle af de mange aktiviteter og tilbud, du
kan benytte dig af. Som beboer i Gersagerparken kan du være
med til at beslutte, hvordan vi sammen gør Mælkebøtten til et
levende og aktivt beboerhus!
Kaffe-visit

- få besøg af den sociale vicevært, Suzanne.
Den sociale vicevært, Suzanne Strohmann, kommer meget gerne på besøg
hos lige netop dig/jer. Har du lyst til/brug for en sludder, en god bog, hjælp
til at finde rundt kommunens tilbud eller andet, så ring til mig på tlf. 60 35
46 67. Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Vil du være med i kaffe-korpset?
Er du en af dem, der har lyst til at berige en nabo med et lille besøg og
være med til at skabe glæde i dagligdagen? Så meld dig til kaffe-korpset!
Vi tilrettelægger det selvfølgelig sådan, at det passer ind i lige netop dit
program. Alle uanset alder kan blive en del af kaffekorpset. Vi har allerede
fået det første medlem...

Gratis danskundervisning

Lær dansk

Beboere i Greve Nord kan få gratis danskundervisning!
Der er danskundervisning:
Tirsdage 10-12 i Gersagerparken 34 (begyndere/let øvede)
Torsdage: 14-16 på Clavis (øvede).
Tilmelding til Suzanne på 60 35 46 67 eller Aysel på 30 20 58 30 - eller bare
kom på dagen.

Få mere viden om sundhed i eget boligområde!
Som noget helt nyt kan beboere, klubber og foreninger bestille en sundhedsformidler, der er uddannet til at gå i dialog omkring kost, motion,
diabetes, rygning, tandsundhed, sundhed i alderdommen mv. De har alle
anden etnisk baggrund og taler dansk, arabisk, farsi, tyrkisk kurdisk, tyrkisk,
sorani, pasto, dari, iransk og irakisk kurdisk og urdu. Kontakt Kira for at bestille en sundhedsformidler: kgh@greve.dk/kha@bo-vest.dk, tlf. 60 35 46 62.

Livet i Mælkebøtten
Vi er kun til for dig - kom ned og vis vej!

Aftenåbent i Mælkebøtten
Første gang den 28. februar.

Sidste mandag i måneden er Mølkebøtten åben fra 19-21. Her vil du frem til sommerferien få mulighed
for at opleve en spændende række af inspirerende foredrag.
Vi lægger ud med Ove Schönings foredrag ‘Fra abe til storbyborger’. Ove beskriver temaet således:
“Vi tænker i dagligdagen sjældent over, hvor vi kommer fra - men måske burde vi? Antropologerne ved en
masse om dette fascinerende emne. Jeg vil forsøge at fortælle denne spændende historie”.
Alle er velkomne! Tilmelding til Suzanne på tlf. 60354667 eller mail sst@bo-vest.dk.
Oversigten over de kommende foredrag kan findes i Mælkebøtten - så hold øje med opslagstavlen!
De første indslag er på plads - men vi vil meget gerne sætte lige præcis dit emne på dagsordenen - så
kom forbi og fortæl os om din idé!

Nabomøderne fortsætter - men i ny form
Skiftevis første mandag og første onsdag i måneden fra 19-21
danner Mælkebøtten rammen om en hyggelig aften. Første
gang er 9. marts. Kom med idéer og forslag til aktiviteter, foredrag, fremvisninger, tema-aftener - eller hvad du ellers har på
hjerte. Alt hvad der kan bidrage til at komme hinanden ved!
Vi får en uforpligtende sludder, kaffe og te, og finder måske i
fællesskab frem til, hvordan vi gør Gersagerparken til et bedre
sted at bo. Alle er velkomne!

Datoer for kommende
nabomøder:
•
•
•
•

9. marts (onsdag)
4. april (mandag)
4. maj (onsdag)
6. juni (mandag)

Der vil være barnepige til de allermindste.

Jobbutikken
Har du brug for job eller uddannelse?
Vil du lære dansk?
Jobbutikken er et frivilligt tilbud til dig, der har lyst til at komme i arbejde,
påbegynde en uddannelse eller lære dansk.
Jobbutikken ligger i Kildehuset 6, st. tv. Der er åbningstid hver onsdag fra kl. 10-12. Du kan også bestille
tid udenfor Jobbutikkens åbningstid hos Khadija på tlf. 60 35 46 69. Vi glæder os til at se dig!

Godt i gang

Foråret er på vej - kom ud og leg!

Gymnastik & afspænding
Hver tirsdag fra 10-11.15 undervises der i gymnastik og afspænding for voksne. Alle kan deltage - det
kræver ingen forudgående kundskaber eller skyhøjt kondital. Kom og få pulsen lidt i vejret! Vi er et hold
af lattermilde kvinder, der ønsker at dele formiddagen med enddnu flere motionister - så kom og vær
med! Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring godt humør og et liggeunderlag. Vi starter tirsdag d.
1. februar.

Stavgang - walk & talk
Vi starter fra Mælkebøtten hver onsdag kl. 10, og ender samme sted til en kop kaffe/te mellem
11 og 12. Er du ikke til stavgang, så kom alligevel og gå med (uden stænger) ud i den smukke
natur i Greve og omegn. Der er rig mulighed for både at få frisk luft, røde kinder og hyggeligt
samvær med dine naboer.

Løb for livet!
Når foråret engang pibler frem, fortsætter vi vores løbehold hver tirsdag kl. 16 fra Mælkebøtten. Starttidspunktet bliver annonceret i Mælkebøtten.

Frivillige søges til arbejde med unge!
Hjælp dig selv, hjælp andre - hjælp verden!

Vi søger lige nu frivillige til at skabe nye initiativer og samtidig hjælpe de unge i Gersagerparken. Så hvis
du er:
• frisk på idræt et par timer om måneden
• kan holde netcaféen i Mølkebøtten åben et par timer om måneden
• kan lide at have det overodnede ansvar
• kan motivere de unge og skabe positiv energi
- så lad os høre fra dig!
Vi hjælper dig lige fra opstart og hele vejen igennem, med mulighed for udtalelser og forbedret CV. Henvendelse til Lennart, tlf. 60 35 46 68.

Suzannes hjørne

- tanker fra den sociale vicevært
Efter en kort pause er der igen blevet skabt
enighed om at fortsætte det gode boligsociale samarbejde i Gersagerparken.
I samarbejde med Aktivitetsudvalget, Greve
Kommune og Brugerrådet i Mølkebøtten
arbejder jeg på at gøre Mælkebøtten til et
levende sted med masser af tilbud til jer baseret på jeres idéer. Så kom forbi med jeres
ønsker og forslag, og lad os sammen se på
mulighederne for at kickstarte lige netop dit
ønske.
Jeg kan altid fanges på telefonen (60 35 46
67), hvor vi kan lave en aftale. Ellers træffes
jeg i Mælkebøtten på følgende tidspunkter:

Træffetider for Suzanne:
Tirsdag: 10-12
Fredag: 10-12

Forslags-kasse!
Her er nogle af de fantastiske idéer, som
beboere er kommet med - er der nogen,
der vil være med?
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiseaften for enlige med børn
Mødregruppe
Bog-café med oplæsning
Mad fra alverdens lande
Filmklub
Beboerferie
Fremvisning af feriebilleder o.lign.
Reserve-bedsteforældre

Har dette vakt din interesse - eller har
du fået andre idéer? Så kontakt mig endelig!

Ældre møder ældre over et
godt måltid mad!
Sidste torsdag i måneden kan du blive hentet og bragt til Caféen i Askerød, hvor du i
samvær med andre ældre og Suzanne for en
billig penge kan smage Inges dejlige hjemmelavede mad. Hvis vi er nok til at samle en
flok, kan vi snart starte dette tilbud op! Er du
interesseret, så ring til Suzanne.

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.

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

Greve Nord Projektet
Dalhuset 2, 2670 Greve
www.grevenord.dk

