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GersagerProjektet
under Greve Nord Projektet
Sommeren er ikke kun sol og afslapning - det er også en oplagt
mulighed for at få en snak over hækken, tage på picnic eller
tilbyde naboen armen og gå en tur i jeres kvarter. Der er masser
af muligheder for at komme hinanden ved i Gersagerparken.

Powersommer for børn og unge

I hele skolernes sommerferie er der aktiviteter for børn og unge i
Gersagerparken. Der vil blive arrangeret masser af forskellige sjove,
hyggelige og udfordrende aktiviteter og udflugter. Der arbejdes i
øjeblikket på at lægge sidste hånd på programmet, men det ligger
fast, at man som udgangspunkt mødes kl. 13 hver dag ved Mælkebøtten - hvor man også kan hente de ugentlige programmer. Ved
udflugter kan mødetidspunktet variere, hold derfor øje med programmet. Powersommer er for børn og unge mellem cirka 10 og 18
år. Kontakt Lennart for yderligere information på tlf. 60354668 eller
lth@bo-vest.dk.

Masser af motion - også efter sommerferien!
Zumba, gymnastik/afspænding og stavgang fortsætter igen til august efter en lille sommerpause i uge 28, 29 og 30. Alle tre aktiviteter
er propfyldte med entusiatiske og imødekommende deltagere, der
er med til at skabe en hyggelig, skæg og uformel stemning - men
hvor der stadig er sved på panden og imponerende resultater! Kom
og vær med - alle kan være med, tyk som tynd, ung som gammel, og
alt derimellem. Det eneste der kræves, er løst tøj og et par gode sko.
Ingen tilmelding nødvendig - kom som du er på dagen! For yderligere info, se opslag eller kontakt Suzanne.

Kulturdag var en succes

Gersagerparken var også repræsenteret på den første Kulturdag i
Greve Nord. Frivillige beboere fra Gersagerparken og undervisere
og elever fra danskundervisningen læste ‘Den grimme ælling’ op på
deres eget sprog til stor fornøjelse og morskab for både tilhørere og
oplæsere. Kulturdagen skulle gøre opmærksom på mangfoldigheden
i Greve Nord og skabe netværk mellem beboere - og det lykkedes
i høj grad i Eventyrcaféen! Allerede nu er der sat dato for næste års
Kulturdag, som løber af stablen d. 2. juni 2012 - og gode idéer og
forslag modtages gerne!

Gang i klubberne
Vær aktiv og skæg - helt uden belæg!
Klub 18

Tilbud om kurser i syning efter sommeren

Bente Hellweg, uddannet designer og dameskrædder, og med
erfaring i undervisning siden 1975 i FOF, tilbyder kurser i syning
og hvad dertil hører. Alt dette foregår i Klub 18, og de nærmere
dage og tider følger i næste nummer af Projektnyt. Hvis du vil
vide mere, kan Suzanne kontaktes på tlf. 60354667.

Levering af garn

Gode nyheder til alle strikke-entusiasterne!

Er du interesseret i at købe garn, stof, broderi, sytilbehør eller
strikkeopskrifter? Så kan dette nu lade sig gøre. Spinderokkens
(tidligere butik i Greve Centeret) ejer kan nu levere igennem
en beboer i Gersagerparken. Der kan leveres mange forskellige garnfabrikater: Hjertegarn, Karne Noe, Mark og Kattas og
mange flere. Kontakt Jette Carlsen i Gersagerparken 147, 5. tv.
tlf. 51951257.

Deltagere søges til teater- og eventyrklub

Til alle, der går med en skuespiller, lyd- og lysmand,
oplæser, kostumedesigner, forfatter, scenekunstner eller
koreograf i maven!
Kan du nikke genkendende til dette, så kom frit frem og lad dig
inspirere til at starte en teatertrup i Gersagerparken. Vi har allerede sikret os hjælp fra en beboer, der igennem mange år har været
tilknyttet Det Kgl. Teater. Alt dette sker efter sommerferien - men du
kan allerede nu melde dig til.

Besøgsvenner søges

Har du lidt tid til overs og er nysgerrig på din nabo, så
bliv en del af en aktiv gruppe beboere i Gersagerparken.

Mange sidder hjemme alene og kunne få lidt glæde, indhold og
livskvalitet med et besøg og en lille sludder. Du behøver ingen
sundhedsuddannelse eller anden erfaring, du skal blot have lyst til at
møde andre mennesker og investere lidt af din tid.
Ring til Suzanne og vær med til at gøre en forskel.

Politisk interesse for
”ghettoerne” er vigtig
Af Marie Skjelbo Justesen, image- og
kommunikationsmedarbejder i Greve Nord Projektet

At Lars Løkke Rasmussens besøg i Greve Nord
har haft en betydning, kan en ung beboer fra
Gersagerparken skrive under på.
Det er svært at få en læreplads som automekaniker lige nu, for der er mange om buddet og kun få
pladser. Joseph på 16 år fra Gersagerparken er en
af de mange håbefulde unge mænd, der hver dag
er ude med ansøgninger til værkstederne i Greveområdet. Han er overbevist om, at det betyder
meget, at Statsministeren igen besøgte Askerød
den 26. maj, for det er vigtigt, at der fortsat kommer fokus på behovet for at finde relevant arbejde til de unge i ”ghettoerne”.
Det er Josephs store drøm at blive automekaniker,
og efter han afsluttende grundforløbet på Køge
Tekniske Skole i august sidste år, har han været
rundt med ansøgninger. Men det er svært at
slippe igennem nåleøjet.
”Jeg har søgt læreplads næsten hver dag, siden
jeg blev færdig, og jeg har søgt både her i Greveområdet, i Ishøj og helt inde i København. Selv

finde arbejde, mener han.
Vi er altså ikke alle sammen kriminelle
”Selv om jeg ikke oplever, at jeg bliver afvist på
grund af mit navn eller min hudfarve, så skriver
jeg aldrig på mine ansøgninger, at jeg kommer fra
Hundige. Så skriver jeg Greve i stedet for. Der er så
mange fordomme om folk fra Askerød og Gersagerparken. Det gør det bare endnu sværere at
finde en læreplads, hvis jeg også skal overbevise
dem om, at jeg faktisk er god nok, selv om jeg bor
i Hundige” siger Joseph.
Den gængse opfattelse af Hundige-området som
et sted, hvor der udelukkende bor ballademagere,
spænder ben for rigtig mange af de unge, der har
pletfri straffeattester og ambitioner om at finde
et godt arbejde. Joseph arbejder deltid i Bilka, og
det var heller ikke nemt at komme i betragtning
her.
”Vi var en del, der fik arbejde i Bilka, efter
Statsministerens besøg i december, og nu hvor
han har været her igen, håber jeg, at det fortsætter. Vi skal jo bare gøre vores bedste og give folk
et godt indtryk af os, så de ikke fortsætter med at
tro, at vi alle sammen er kriminelle” siger Joseph.
Til august er det et år siden, at Joseph blev færdig
på grundforløbet, og han er klar over, at han nok
er nødt til at sætte plan B i gang, hvis det stadig
ikke er lykkedes at finde en læreplads som automekaniker.
”Så vil jeg prøve at blive bådmekaniker i stedet
for, selv om det ikke er min helt store drøm” siger
han.

om det er svært, så vil jeg ikke opgive min drøm
endnu, for jeg tror på, at det nok skal lykkes” siger
Joseph.
Statsministerens interesse for Askerød og ”ghettoerne” er positiv, synes Joseph. Han er sikker på,
at et større fokus på mange af beboernes udfordringer med at finde arbejde, kan åbne op for
bedre muligheder. Det er især Hundiges dårlige
ry, der er skyld i de mange besværligheder med at

Fra Statsministerens besøg i Askerød.
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Suzannes hjørne

- nyheder fra den sociale vicevært
Har du en god idé...?

Suzanne Stroman

Som nævnt i de forrige numre af Projektnyt er der løbende mulighed for
at udleve en drøm eller et ønske om en aktivitet, et indlæg til aftenåbent
i Mælkebøtten, en debat, en ny gruppe, en klub eller hvad du måtte have
på hjertet. Måske sidder du og tænker: Hvorfor har vi ikke en fotoklub,
en frimærkeklub, en mødregruppe eller en hundeklub. Alt er muligt - gør
brug af hinandens evner og interesser og vær med til at sætte dit præg
på livet i Gersagerparken. Kontakt Suzanne i Mælkebøtten eller på tlf.
60354667.
Sommerferien er over os
Sommeren er ved at være over os alle - forhåbentlig også snart her i
Greve. Den sociale vicevært Suzanne holder ferie i uge 28, 29 0g 30 og
sender jer alle en glad og sommerlig hilsen med en tak for alle de mange
hyggelige timer vi har tilbragt i fællesskab. Vi er tilbage i august, og håber
på, at I til den tid er friske og klar til nye udfordringer og oplevelser sammen med os og hinanden. I ønskes alle en rigtig god sommer - og husk at
komme hinanden ved!

Ny mulighed for at få læserbreve i Projektnyt!

Har du lyst til at kommentere, berette, beskrive eller komme med gode
idéer og inputs, som handler om aktiviteter og klubliv i Gersagerparken,
så send dit indlæg til sst@bo-vest.dk.
Du er også velkommen til at ringe, hvis du har brug for hjælp til at skrive
dit indlæg. Læs det første af slagsen her!

Læserbrev nummer 1:

“Vi er nogle, der nyder at komme i Mølkebøtten hver fredag fra 10-11. Hvad foregår der så? Der kommer på skift
forskellige præster fra Hundige Kirke. Præsten sidder bare med ved kaffebordet og hygger med os andre. Vi taler
om mange forskellige emner, kommer med gode idéer og spørger hinanden til råds. Det foregår fuldstændig afslappet, og vi kan ikke undgå at grine - herligt. Har du præste- eller kirkelige spørgsmål, ja så er der lige en præst
til stede, så heldigt er det. Du er meget velkommen til at komme og være sammen med os og hygge dig. Håber vi
ses! Det er for alle, og er gratis”. Hilsen Carin.

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

