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Til beboere i Gudekvartererne & Klyngen

Sommeren er over os!
- Men det betyder ikke, at der ikke sker noget i
Gudekvartererne og Klyngen. Især for børn og
unge i området er der masser af muligheder
for sjove oplevelser og nye venskaber.
Pigeklubben udvider åbningstiden i ferien

I hele juli måned har Pigeklubben åben hver onsdag fra kl. 13-18,
og der er hver gang hyggelige og sjove aktiviteter som for eksempel kanalrundfart, strandtur, sport, grill, udstilling om kærlighed,
m.m. Pigeklubben er for piger i Greve Nord mellem 12 og 17 år, og
man komme på sms-liste, hvis man gerne vil holdes opdateret på,
hvad der sker. Kontakt Hanne Sanderhoff Degn på tlf. 60354664
eller hsd@bo-vest.dk, hvis du gerne vil vide mere om pigeklubben,
tilmeldes sms-listen, eller for at høre mere om aktiviteterne i sommerferien.

Sommerferieaktiviteter i Greve Nord

Sommeren byder på masser af aktiviteter for børn og unge i Greve
Nord. Hvis det er godt vejr, mødes vi hver tirsdag kl. 12-16 ved
Multibanen, hvor der vil være hoppepude, banancykler, boldspil,
m.m. Hvis det er dårligt vejr, er Netcaféen i Stamhuset åben i stedet.
Derudover er der udflugter for de 10-14 årige til bl.a. Tivoli, Damarks
Akvarium, Sommerland Sjælland, og mange andre sjove steder.
Sidste tilmelding er 14. juli. Alle kan blive tilmeldt sms-service for
at følge med i, hvad der sker eller hente et program i Dalhuset 2.
Kontakt Janne Jønck på tlf. 60352724, hvis du vil vide mere.

Banko holder sommerferie

Banko holder sommerferie, men tilbage i august, hvor den igen står
på aftenbanko. Så hvis du har lyst til en hyggelig aften med dine
naboer, så hold øje med postkassen - hvor der kommer tilmeldingsblanketter rundt i starten af august. Banko er blevet en vældigt
populær aktivitet for beboerne i Syd-Bo, som hver gang spiller 10
spil om fine præmier, mens der bliver sludret og serveret kaffe og
hjemmebag. Det hele foregår i fælleshuset i Valhals Kvarter nummer
2. Alle er meget velkomne til at deltage!

Artikel:

Kulturdag var en succes
Sommeren viste sig fra sin bedste side, da Tværkulturel Dialogs Kulturdag blev afholdt på Greve Bibliotek
lørdag den 6. juni. Selv om størstedelen af aktiviteterne var indenfor, mødte rigtig mange borgere op for
at fejre mangfoldigheden og kulturen i området. Især Trylle-Lasse og Sminke-klovnen Paliette var et hit
blandt de mindste, og de mange forskellige kager, the og kaffe fra hele verden tiltrak mange af de voksne.
”Vi er meget tilfredse med Kulturdagen, og det var dejligt at se, at så mange havde lyst til at være med”
siger formidlingschef på Greve Bibliotek Berit Sandholdt Jacobsen og fortsætter: ” Vi havde omkring 1500
flere besøgende igennem på biblioteket end på en normal lørdag, så dagen har uden tvivl været en succes”.
Der var masser af musik i løbet af dagen, som for eksempel da visesangerinden Nynne gav sammen med
bassisten Nikolaj sit bud på flere af de danske viser. Det faldt i god jord hos publikum, som klappede på
ekstranummer. Den græske folkemusik var også et festligt indslag, og flere blandt publikum indbød til
dans, og så blev der danset Zorba for fuld udblæsning.
”Som koordinator for dagens program kan jeg kun sige, at rigtig
mange af aktiviteterne var velbesøgte. Der var mange børnefamilier
med, så Trylleshowet var et stort hit. Men også muligheden for at
prøve henna og få lavet afrikanske fletninger var noget, som mange
gerne ville prøve” siger Hanne Sanderhoff Degn fra Greve Nord
Projektet.
De mange forskellige kulturelle aktiviteter gav et indblik i andre
traditioner, og det giver anledning til at skabe nogle nye netværk på
tværs. Kulturdagen bliver budt velkommen igen til næste sommer.
Tværkulturel Dialog
er et samarbejde mellem
Greve Bibliotek, Hundige
Kirke, Foreningen Dimension
og Greve Nord Projektet.
Sammen laver gruppen
forskellige arrangementer,
der sætter fokus på at skabe
netværk og forståelse på
tværs af kulturer.
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Ældre hjælper Ældre i Greve Nord
Ældre hjælper Ældre har igennem de sidste 12 år
hjulpet mange ældre borgere i Greve med indkøb,
hjælp til motion og hyggeligt samvær. De 30 frivillige i Ældre hjælper Ældre er alle selv efterlønnere
eller pensionister, og de opfordrer flere i Greve
Nord til at melde sig til den gratis hjælp. Det er en
god mulighed for at få klaret indkøb eller støtte til
den ugentlige motion, og så er der altid plads til en
hyggelig snak.
På trods af sine 78 år er formand Karen Marie Buus
stadig fuldt ud engageret i det frivillige projekt, der
blandt andet fik Greve Kommunes Frivillighedspris
i 2010. Hun tager med et smil på læben og kaffe på
kanden gladelig imod både frivillige hjælpere og
besøgende i Annas Hus, hvor Ældre hjælper Ældre
holder til.
”Vi startede Ældre hjælper Ældre, fordi vi gerne vil
hjælpe og aflaste de ældre i forhold til indkøb, og
samtidigt vil vi også gerne sætte fokus på det sociale og hyggelige i at mødes. Det er på dette punkt,
at vi har vores styrke i forhold til de kommunale
tilbud om indkøbsordning” siger Karen Marie Buus.
Karen Marie Buus og de mange frivillige i projektet
vil meget gerne hjælpe endnu flere ældre borgere
i Greve Nord, og de første skridt er allerede taget.
Allerede nu er det muligt at tilmelde sig den gratis
indkøbsordning, og i løbet af august starter to frivillige kvinder fra Motionsvennerne, Tove og Lise, nye
motionshold op for beboere i området. Der er fokus

på let stolegymnastik, hvor alle kan være med.
”De frivillige Motionsvenner tilbyder let og sjov
gymnastik til ældre, som gerne vil røre sig, men som
har svært ved at komme ud. Så kommer vi til dem
én gang om ugen og hjælper, og det kan enten
være til en enkelt borger eller i hold” siger koordinator for Motionsvennerne Vivi Frederiksen.
Motionsvennerne håber, at de kan tilbyde flere hold
i løbet af efteråret, men det kræver mere plads, og
de søger i øjeblikket efter større lokaler i området,
så der kan være plads til alle. Både formand Karen
Marie Buus og de mange frivillige håber, at rigtig
mange borgere i Greve Nord vil benytte sig af de
gratis tilbud om hjælp til indkøb og motion, og pensionister og efterlønnere er også velkommen som
frivillige i Ældre hjælper Ældre.
Fakta om Ældre hjælper Ældre:
Ældre hjælper Ældres tilbud omfatter også bisidderstøtte, hjælp fra en altmuligmand og åben
café i Annas Hus på Hundige Bygade 49 på tirsdage og onsdage mellem kl. 10-13. Hvis du gerne
vil tage imod hjælp fra Ældre hjælper Ældre eller
ønsker at være frivillig, kan du kontakte formand
Karen Marie Buus på tlf. nr.: 43 60 17 03 / kmbuus@kabelmail.dk eller koordinator for Motionsvennerne Vivi Frederiksen på tlf. nr. 23 65 45 13 /
vivifrede@gmail.com.

Nye ansigter og nye funktioner
i Greve Nord Projektet
Stine Juul Hartmann, som p.t. er trygheds- og informationsmedarbejder, har fået ny stilling som projektkoordinator på et nyt projekt i Askerød. Projektet er finansieret af socialministeriet, og skal
løbe til midten af 2014. Projektet starter 15. august, og har fokus
på at forhindre de mange udsættelser i Askerød. På landsbasis er
der 3 tilsvarende projekter, som alle skal udvikle nye metoder for
at forhindre udsættelser og støtte beboere med rod i økonomien.
Stine vil fortsat være tilknyttet Greve Nord Projektet og have base
i Askerød. Hvis du gerne vil vide mere, kan Stine kontaktes på tlf.
60354663 eller sjh@bo-vest.dk.
Suzanne Stroman vil fremover blive tilknyttet Gudekvartererne
og Klyngen og varetage blandt andet tryghedssamtaler og aktiviteter. Suzanne har været ansat i Greve Nord Projektet i halvandet
år, og har blandt andet masser af erfaringer med motion, ældre og
sundhed. Udover at hjælpe til med de faste aktiviteter, vil Suzanne
introducere zumba, stavgang og gymnastik - så man kan roligt
begynde at glæde sig. Suzanne glæder sig ihvertfald meget til at
komme i gang med de nye opgaver og ikke mindst møde beboerne
i Syd-Bo afdelingerne. Vi håber, I tager godt imod hende! Suzanne
kan kontaktes på tlf. 60354667 eller sst@bo-vest.dk.
Marie Skjelbo Justesen er Greve Nord Projektets nye image- og
kommunikationsmedarbejder. En af Maries opgaver er at lancere
hjemmesiden www.grevenord.dk som en informations- og nyhedsportal for hele Greve Nord. Hjemmesiden skal både formidle
aktuelt stof og alle de positive historier, der findes i området, og
forventes at være klar efter sommeren. Desuden kommer der i sensommeren et nyt digitalt nyhedsbrev, som erstatter den nuværende
‘status’. Gode idéer og inputs til begge dele modtages meget gerne!
Man er meget velkommen til at kontakte Marie på tlf. 60354465 eller mju@bo-bo-vest.dk, hvis man har spørgsmål eller forslag.

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

ProjektNyt til Gudekvartererne og Klyngen udkommer hveranden måned.
Kontakt Hanne Sanderhoff Degn, hvis du har du idéer, indlæg eller andet.

