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Til beboere i Gudekvartererne & Klyngen

Fuld fart på Syd-Bo
Den 25. oktober blev der afholdt informationsmøde for beboerne i Syd-Bo afdelingerne. Formålet var at få samlet alle
beboerne og høre, om de havde forslag til aktiviteter.
Inden mødet havde Stine og Hanne fra Greve Nord Projektet,
været ude at dele invitationer ud og få sig en snak med beboerne om deres ønsker og idéer.
Der dukkede 22 engagerede og idérige beboere op i fælles
huset i Valhals Kvarter. Mødet endte med, at der blev lavet tre
aktivitetsgrupper, som hver i sær allerede har været til møde
for at få koordineret opgaverne, der står for døren.
Det har længe været et ønske hos beboerne i Gudekvartererne og Klyngen, at der kom flere tilbud til dem. Hvis flere
beboere møder hinanden kan der forhåbentlig dannes nye
netværk, så man kan hjælpe hinanden, måske med praktiske
ting, eller måske bare mødes til en kop kaffe.
Nu er der heldigvis kommet en hel masse fantastiske frivillige
til, som kan hjælpe Stine og Hanne med at sætte det hele i
gang. Håbet er, at beboerne har lyst til at dukke op, så man
kan lære hinanden at kende på kryds og tværs af afdelingerne. Herfra skal lyde en stor opfordring til at benytte sig af
de nye tilbud og aktiviteter!

Pap-bedster søges

Masser af idéer!
Der kom et væld af idéer på
banen til informationsmødet!
Her kan du se de forslag, der
kom frem til mødet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sejltur
Nyttehaver
Hundeklub
Café
Stavgang
Tysklandstur
Bowling
Strikkeklub
Gymnastik
Fiskeklub
Fællesspisning
Café
Julemarked
Banko
Loppemarked
Hyggeklub
Svømning
Pool/Billard
Håndarbejde
Petanque
Udflugter
Reservebedste

Kender du en børnefamilie som kunne have brug for en
hjælpende hånd, når hverdagen bliver for travl? Har du selv tid
og overskud til at passe børn et par timer ind i mellem? Så er
pap-bedste ordningen måske noget for dig?

Som du kan læse om her i
ProjektNYT er både banko,
hyggeklub, hundeklub, julemarked og loppemarked enten
allerede afholdt, i gang eller på
trapperne. Men du kan sagtens
nå at være med!

Hvis du er interesseret, så ring til Stine eller Hanne fra Greve
Nord Projektet. Vi holder en fælles middag med dem der har vist
interesse, så I kan høre lidt mere og lære hinanden at kende!

Kontakt Stine eller Hanne for
at sætte en af de andre idéer i
gang - eller noget helt andet!

Et godt tilbud...?
- Læs her om, hvad der konkret kom ud af informationsmødet.

Banko

Blandt de mange idéer der kom på banen, var banko en klar topscorer. Bankogruppen har fundet en dato for første omgang banko, nemlig d. 19. januar i fælleshuset i
Valhals Kvarter fra 14 – 17.
Bankogruppen afholder et prøvespil inden - så intet kan gå galt på premieredagen.

Menneskets bedste ven

Syd-Bo afdelingerne har også mange firbenede beboere. For at de kan lære hinanden
og deres respektive ejere at kende, bliver der arrangeret fælles hundeluftning, hvor
der vil være godbidder til de firbenede og kaffe til de tobenede.
Formålet er, at få hundene socialiseret - eventuelt også deres ejere - og, at der på sigt
kan komme en hundetræner forbi og give gode tip.

Så skal der hygges

Flere beboere synes det vil være rart med en “hyggeklub”. Det skal være et sted, hvor
man kan komme hen og drikke en kop kaffe, spille kort, gætte krydsord eller bare få
sig en sludder og et stykke kage.
Hyggeklubben havde sin første åbningsdag tirsdag d. 30/11 fra 10-12, I fælleshuset i
Heimdals Kvarter. Fremover vil det være hver tirsdag, så man kan bare dukke op.

... og mere i vente!

Der er masser af andre idéer på tegnebrættet. Blandt andet
sejltur, fælles nyttehaver, stavgang, tur til Tyskland, fællesspisning,
bowling, fiskeklub og strikkeklub. Hallen på Hundigeskolen er
derudover reserveret til loppemarked i februar.
Det vil I få meget mere at vide om i starten af det nye år.

Andre SYD-BO aktiviteter for beboere:
•
•
•

En gang årligt arrangeres der en fælles cykeltur
Der er løbende arrangementer i Fiskeklubben
Forskellige busture med beboerne

Al information bliver slået op i SYD-BO NYT, så hold endelig øje, hvis det har din interesse.

Juletur i sneen!
Lørdag d. 27. november havde Greve Nord Projektet inviteret beboerne fra Gudekvartererne og
Klyngen på juletur til Gisselfeld Klosters berømte
julemarked. Alle beboere havde fået en skriftlig
invitation ind af døren et stykke tid i forvejen.
Selvom deltagerantallet ikke var skyhøjt, var der
en rigtig god og positiv stemning på hele turen.
Der var dog flere beboere, der gerne ville have
været med, men havde andre planer den dag.
Årets første snestorm såede da også tvivl til det
sidste, var det overhovedet muligt at komme
frem på vejene?
Det var det heldigvis, for julemarkedet indfriede
alle forventninger om, hvad et julemarked bør
indeholde. Der var et væld af nisser, julelys,
æbleskiver og hvad der dertil hører.

Snevejret gjorde derudover kun de fantastiske
omgivelser endnu smukkere. Det meste af tiden
gik vi rundt hver for sig i små grupper, men der
blev dog tid til at mødes over en kop varm gløgg
de obligatoriske tilhørende æbleskiver i et af de
mange madtelte.
Turen var den første af en (forhåbentlig) lang
række af nystartede aktiviteter for Gudekvartererne og Klyngens beboere. Til informationsmødet d.25. oktober var der flere beboere, som
havde ønsker om fælles ture, og specifikt om en
tur på julemarked. Der var da heller ingen tvivl
hos deltagerne om, at det havde været en dejlig
tur. Tiden gik alt for hurtigt, så der var enighed
i bussen hjem: næste år går turen til Gisselfeld
Kloster igen.

Greve Nord Projektet ønsker alle
beboerne i Gudekvartererne og
Klyngen en fantastisk jul og et
fremragende nytår!
Vi glæder os til at lære endnu flere
af jer at kende i det nye år!

POWERSPORT
- et idrætstilbud til børn og unge

Powersport tilbyder introduktion til og træning i en række forskellige
sportsgrene - for eksempel boksning, badminton og fodbold. Powersport drives af tre engagerede, frivillige trænere i samarbejde med Greve
Kommune og Greve Nord Projektet.
Powersport foregår hver søndag kl. 14-17
på Hundigeskolen (den store hal)
Har du lyst til at være med?
Kontakt Hanne Olsen, tlf. 24 81 80 87.

Gratis danskundervisning
Beboere i Greve Nord kan få gratis danskundervisning!
Der er danskundervisning
Tirsdage: 10-12 i Gersagerparken 34 (begyndere)
Torsdage: 14-16 på Clavis (øvede)
Tilmelding:
Ring til Kira fra Jobbutikken på 60 35 46 62 eller Aysel fra foreningen Dimension
på 30 20 58 30 - eller bare kom på dagen og tilmeld dig.

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 på tlf. 60 35
46 62. Vi glæder os til at se dig!

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 Gudekvartererne og Klyngen:
Stine Juul Hartmann (trygheds- og informationsmedarbejder),
tlf. 60354663, sjh@bo-vest.dk og
Hanne Sanderhoff Degn (aktivitets-koordinator),
tlf. 60354664, hsd@bo-vest.dk

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

