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Til beboere i Gudekvartererne & Klyngen

Der er gang i den i Gudekvartererne

og Klyngen - også blandt de firbenede i
Hundeklubben! Udover de aktiviteter, som nu
kører fast, vil der fremover komme flere beboerture, enkeltstående arrangementer og andre
gode tilbud. Du kan læse om det aktuelle i dette
nummer af ProjektNyt – god fornøjelse!
Fribilletter til Lego World!
Greve Nord Projektet har været så heldige at få fat i nogle fribilletter
til Lego World i Bella Centret, lørdag d.19/2 – 2011. Hvis du og/eller
dine børn har lyst til at tage af sted, så ring til Stine på 60 35 46 63
eller Hanne på 60 36 46 64, for at få fat i billetterne før din nabo! Men
skynd dig - først til mølle...
Da antallet af billetter er begrænset, kan man max. få 4 billetter pr.
familie.

Sundhedsdag - sæt kryds i kalenderen!
Greve Nord Projektet afholder onsdag d. 30 marts kl. 14-18 en ’Sundhedsdag’ i Caféen i Askerød. Der er ’åbent hus’, hvor vi stiller forskellige tilbud til rådighed, som du frit kan prøve. Hør f.eks. foredrag om
sund kost eller rygestop, besøg diabetescaféen, få målt blodtryk og
lungefunktion, smag sunde snacks, lav sundhedsquiz - og meget
andet, alt sammen ganske gratis!
Hold øje med opslag og postkassen for yderligere information.

Loppemarked for beboerne
Søndag d. 17. april er der loppemarked på Hundigeskolen for alle
beboerne i Gudekvartererne og Klyngen. Så hvis du trænger til at få
ryddet op i pulterkammeret, så er chancen der nu! Du kan få en stand
ved at kontakte Hanne eller Stine - allerede nu. En flok frivillige beboere står sammen med Greve Nord Projektet for arrangementet, så
benyt chancen for at møde både dem og andre flinke naboer - og for
at gøre en god handel!
Vi sender yderligere information ud, når tiden nærmer sig.

Hundeklubben er blevet både selvkørende og succes-

fuld, og nærmer sig efterhånden de 20 medlemmer. De mødes
hver søndag og går en tur med de firbenede inden de tobenede får en kaffetår i Greve Nord Projektets lokaler i Askerød,
og de firbenede kan få en lille godbid. Hvis du vil vide mere om
Hundeklubben kan du ringe til Niels eller Helle på
tlf. 22 33 04 76 / 27 14 62 76.
- Der er altid plads til flere.

Mandag d. 7. marts kl. 18.30 i fælleshuset i Thors Kvarter holder Hundeklubben en tema-aften om
mentaltræning af hunde, med en erfaren og spændende oplægsholder, der - med sin hund - vil
demonstrere teknikkerne løbende. Alle er velkomne!

Hyggeklubben: Tirsdag d.1. marts starter Hyggeklubben

igen efter en vinterpause. Stier og veje er nu farbare, så
Hyggeklubben vil være åben fra 10-12 hver tirsdag i fælleshuset
i Heimdals Kvarter. Vi byder på kaffe, te, småkager, yatzy, kryds
og tværs og en snak, kort sagt – hygge. Vi glæder os til at se dig!
Hvis du gerne vil hentes, kan du ringe til Stine på 60 35 46
63 eller Hanne på 60 36 46 64, så henter vi dig og følger dig
selvfølgelig også hjem igen.

Banko: Den 19/1 løb den første omgang banko af stabelen i

fælleshuset i Valhals Kvarter. Her dukkede der 27 beboere – professionelle og nybegyndere - op til kaffe, hjemmebag og gode
gevinster. Det var en rigtig hyggelig dag med god og positiv
stemning, så vi håber, at der dukker mindst lige så mange op
næste gang! Næste omgang banko bliver afholdt samme sted
onsdag d.16/2, kl.14.30 – 17.00. 3 plader + kage & kaffe koster
30 kr. Og husk nu, at man kan blive fulgt både til og fra banko,
du skal bare bede om det, når du tilmelder dig. Banko vil i fremtiden være den 3. onsdag i hver måned.

TILMELDING TIL BANKO
Ja tak, jeg vil gerne komme til banko!
Jeg tilmelder hermed _____ (antal) person(er)
Navn:
Adresse:
Telefonnummer:

Ja tak, jeg vil gerne følges til og fra banko (afhentning kl. 14.15).
For at tilmelde dig kan du ringe til eller aflevere denne blanket i postkassen hos:
Edith Gavnholt
Klyngen 29
Tlf. 20 82 06 37

eller

Mette Pilebo
Thors Kvarter 82
43 60 02 08

Cafémøder - udvid din horisont
over en kop kaffe

Opfordring til beboerne
fra politiet

”Tværkulturel Dialog” byder på kaffe/te og
nye indsigter på Greve Bibliotek.
I foråret vil der én onsdag om måneden være
cafémøder med forskellige relevante temaer.
Efter oplæggene er der debat ved bordene.
Formålet med møderne er at få et indblik i
de verdner man ikke møder i sin dagligdag,
og at få en mulighed for at få svar på de
spørgsmål man kan have om andres kulturer,
tro og traditioner.

Det er vigtigt, at I husker at anmelde alle
hændelser i området til politiet. Ring til ser
vicecentret hele døgnet hos Midt- og Vestsjællands politi på 114 eller 46 35 14 48 og
anmeld, hvad der er sket.
Ellers kan du ringe til Ekspeditionen i Karlslunde direkte: 46 32 15 51 + 5110, Fax.: 46 33
14 30, e-mail: mvsj@politi.dk.
Hvis du tilfældigvis skulle komme forbi, er der
åbent for personlig henvendelse mandag,
tirsdag og onsdag: kl. 10.00 – 1500, torsdag:
kl. 10.00 – 18.00 og fredag kl. 10.00 – 15.00.
Der følges op på alle opkald og alle henvendelser bliver registreret.
Politiet kan ikke gøre noget, hvis ikke de ved
noget, så husk at anmelde alt!

Onsdag d.19.januar blev det første cafémøde
afholdt. Iman Gökhan Camur kom og fortalte
om ”Godt naboskab”. Næste møde handler
om udviklingen i Hundige, ”Fra det åbne
land til forstad”. Her vil Morten Mortensen fra
Greve Museum fortælle og vise billeder af dit
lokalområdes udvikling gennem tiderne. Det
foregår onsdag d.16. februar. Onsdag d.16.
marts kommer Ayse Kaya og Avan Mansurbeg, begge skole-hjemvejledere på fem
skoler i Hundige, og fortæller om arbejdet
med integration af tosprogede familier i det
danske samfund. Onsdag d.13. april kommer Sognepræst Nynne Lange Reddersen og
Integrationskonsulent Cömert Kücükakin og
fortæller om tro og traditioner.
Cafémøderne begynder kl. 17 – onsdag
d.16/2 dog kl.17.30- og slutter kl.19. Det er
gratis at deltage, og alle er velkomne.
”Tværkulturel Dialog” er et samarbejde
mellem Greve Bibliotek, Hundige Kirke,
Foreningen Dimension og Greve Nord
Projektet.

Møde om videoovervågning
Mandag d.10. januar var der møde om video
overvågning i Gudekvartererne og Klyngen. Her
var deltagere fra Greve Kommune, afdelingsbestyrelserne,organisationsbestyrelsen, driftslederne og Greve Nord Projektet. To konsulenter
fra Kemp og Lauritzen, som i december havde
været på en gåtur i bebyggelsen for at se, hvor
det var mest hensigtsmæssigt at sætte kameraer op, kom med et oplæg, hvor de blandt
andet redegjorde for placering af kameraerne,
drift og økonomi. Oplægget blev vel modtaget
og inden mødet sluttede, var der nedsat en task
force, som målrettet skulle arbejde videre med
videoovervågningsprojektet, herunder finde en
finansiering.

Vil du lære dansk?

Lær dansk

Så kan du få gratis undervisning!
Der er danskundervisning:
Tirsdage:
		
Torsdage:
		

Kl. 10-12 (begyndere/let øvede)
i Gersagerparken 34
Kl. 14-16 (øvede)på Clavis, 		
Frydenhøj Allé 73, lok. 231.

Tilmeld dig til Suzanne på 60 35 46 67
eller Aysel på 30 20 58 30
- eller bare kom på dagen.

For piger
fra 13 - 16 år

DU er med til
at bestemme
indholdet!

Drenge
ingen adgang!

Vil du være med til at starte en

Pigeklub?

Kom forbi til opstartsmøde

Mød piger på
din egen alder
og tal om det,
du har lyst til

torsdag d.24/2 kl. 17, i Kildehuset 6, st.
og mød os andre. Så kan du fortælle,
hvordan DU synes pigeklubben skal være.

Hvis du har lyst til at komme, så kan du ringe
til Fozia på 41 28 28 67, Nazia på 71 64 15 89,
eller Alaa på 50 44 66 80.
Du må gerne ringe senest onsdag d.23/2,
så ved vi, hvor meget vi skal købe ind.

Vi kunne...
lave mad sammen,
have filmaften,
snakke om sundhed
- eller bare hænge
ud…?

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

