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Til beboere i Gudekvartererne & Klyngen

Frivillige sørger for aktiviteter
i Gudekvartererne og Klyngen!
Samarbejdet mellem frivillige beboere og
Greve Nord projektet har indtil nu resulteret i
flere faste aktiviteter, en tema-aften, udflugt
og loppemarked - og der er mere på vej!
Sundhed hitter!
Sundhedsdagen d. 30. marts gik over al forventning! Folk stod i kø
for at få målt lungefunktion, body-age, blodsukker og meget andet. Greve Nord Projektet havde i samarbejde med Café Ask sørget
for en masse gode tilbud, heriblandt sunde snacks og information
om sund kost. Det benyttede rigtig mange beboere i området sig
af, og både besøgende og de tilstedeværende foreninger, projekter og tilbud havde en meget udbytterig dag!

Banko - nu om aftenen

Tirsdag den 3. maj var der aftenbanko i fælleshuset i Valhals Kvarter. De seneste tre gange har det været afholdt om dagen, men da
flere arbejdsramte beboere har ytret ønske om, at de også godt
kunne tænke sig at deltage, prøvede vi at lægge det en aften.
Hver gang kommer cirka 25 beboere, heriblandt mange nye
ansigter, som er glade for at deltage. Banko er altså kommet for
at blive! Meningen er, at aften-banko skal fortsætte indtil mørket
sænker sig over os igen. Næste gang er d. 7. juni kl. 19.00. Vi glæder
os til at se jer!

Kulturdagen nærmer sig
Lørdag d. 4. juni kl. 12-17 afholdes der Kulturdag på Greve Bibliotek. Det er gruppen tværkulturel Dialog, der har taget initiativ
til arrangementet, som byder på en bred vifte af underholdning,
lokale indslag, lidt til den søde tand og meget andet - altsammen
med fokus på mangfoldigheden i Greve Nord. Så hvad enten du
har lyst til at få lavet henna, prøve kræfter med samba-reggae, høre
græsk folkemusik eller se en showdans-version af Den grimme
ælling, finder du det her! Læs mere på næste side.

Loppemarked var en succes
Søndag den 17/4 var der loppemarked for beboerne i Gudekvartererne og Klyngen. Loppemarkedet blev afholdt i den lille hal på
Hundigeskolen. Der var 22 tilmeldinger til arrangementet plus
det løse, der dukkede op på dagen, så deltagerantallet kom op
på 25. Der var rift om standene, men heldigvis var der en løsning
på det. En af deltagerne havde et par ekstra borde med i sin bil,
som han lånte ud til stor lettelse for dem, der var uden stand.
Der var en løbende gennemgang af mennesker hele dagen og
alle stande fik besøg af de nysgerrige kræmmere. Og der var
masser at kigge på i den fyldte hal. Udbuddet spændte lige fra
lamper, klapvogne, computerskærme, hjemmelavede påskepynt,
parfumer og meget meget andet.
Nogle fik mere ud af det end andre, men overordnet set, var
alle godt tilfredse, hvis ikke med indtjeningen så med den gode
stemning og den dejlige kage, som Inge fra Café Ask havde bagt.
Den kunne man nemlig købe et stykke af sammen med en kop
kaffe for den sølle sum af 5 kr.
Arrangementet var velbesøgt både af lokale beboere, men også
af borgere fra resten af Greve. Sydkysten havde nemlig gjort reklame for arrangementet, så alle i området kunne kigge forbi.
Flere lokale beboere efterspurgte da også, om det ikke kunne
blive gentaget til næste år. Nogle af deltagerne havde aldrig
deltaget i et loppemarked før, men synes det var sjovt at være
med til, særligt når det nu var så lokalt. Flere var dog lidt mere
erfarne, men stadig godt tilfredse med arrangementet. Der var
dog nogle, der efterlyste lidt mere synlighed og skilte på vejene,
så folk kunne finde derhen. Den erfaring tager vi med os, hvis vi
skal arrangere endnu et loppemarked næste år. Det kommer dog
helt an på, om der er frivillige nok til at hjælpe, for så er det da
helt klart noget vi vil overveje.
Og næste gang skal vi nok låne den store hal, hvis der skal være
plads til alle de ivrige loppemarkedsentusiaster.

DU er med til
at bestemme
indholdet!

For piger
fra 13 - 17 år

Drenge
ingen adgang!

Vil du være med i den nye

Pigeklub?
Kom forbi onsdage i lige uger kl. 16-18
i Kildehuset 6, st. og mød os andre.
Hvis du har lyst til at høre mere, så kan du ringe
til Fozia på 41 28 28 67, Nazia på 71 64 15 89, eller
Alaa på 50 44 66 80.
Vi glæder os til at se dig!

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

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

Pigeklubben arrangeres i samarbejde mellem Greve Nord Projektet og
frivillige kvinder fra Askerød. Vil du vide mere? Kontakt Hanne på tlf. 60 35 46 64,
hsd@bo-vest.dk eller Stine Juul Hartmann på tlf. 60354663, sjh@bo-vest.dk.

Pigeklub for Syd-Bo og Askerøds piger
Siden 24. februar har der været pigeklub i Job- og Sundhedsbutikken i Kildehuset 6 i Askerød.
Hver anden onsdag i lige uger er der åbent fra 16-18 for piger
mellem 13-17 år. Størstedelen af pigerne bor i Askerød, men der
kommer også nogen fra Gersagerparken, Gudekvartererne og
villakvartererne.
Der er altid en-to voksne til stede sammen med to frivillige piger.
Det er forskelligt, hvad vi finder på: Nogle gange spiller vi wii, andre gange ser vi film og nogle gange hører vi bare musik, spiser
kage og snakker.
Det hele er foregået i tæt samspil med pigerne og deres ønsker.
De har blandt andet lavet lister med film de kunne tænke sig
at se, blade de kunne tænke sig at læse og ture, som de kunne
tænke sig at tage på. Indtil videre er budgettet ikke prangende,
men vi håber alligevel, at det kan blive til nogle ture i sommerferien. Flere og flere piger er begyndt at komme i pigeklubben,
men der er altid plads til flere.
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Omfattende renovering

af Gudekvartererne og Klyngen er på vej
Et rådgivningsfirma er for tiden i gang med en gennemgående undersøgelse af bygningernes
tilstand i Gudekvarterne og Klyngen. Undersøgelserne skal bruges til at udarbejde en helhedsplan
for området, idet denne helhedsplan skal ligge til grund for, at der kan gives støtte fra Landsbyggefonden til en omfattende fysisk opretning af bygninger og boliger i Gudekvarterne og Klyngen.
Afdelingsbestyrelserne er blevet orienteret om planerne for renoveringsprojektet på en række
møder, og midt i maj vil Landsbyggefonden foretage en besigtigelse af området.
Det er tanken, at den fysiske opretning ud over at sikre, at boligerne bliver tidssvarende, også vil
kunne bidrage til at understøtte den boligsociale indsats i området, som gennemføres i regi af
Greve Nord Projektet. Man kan sige, at renoverings-projektet og Greve Nord Projektet gensidigt
understøtter hinanden, og givet vil bidrage med et tiltrængt løft til de berørte
afdelinger.
Det forventes, at renoveringsprojektet vil kunne igangsættes i 2012 eller 2013.
			
			
Jan Spohr, forretningsfører Sydkystens Boligselskab

Gratis
danskundervisning
Vil du blive bedre til at læse, skrive og stave?
- Og har du afsluttet dit sprogskoleforløb med
DU1 eller DU2 - eller er på samme niveau - så
kom forbi Caféen i Askerød torsdage kl. 1719.30. Undervisningen foregår hver torsdag i 15
uger og kan afsluttes med en eksamen. Mød op
på dagen eller ring til Kira på tlf. 60354662 eller
Khadija på tlf. 60354669.

Tilbud til ældre
Ældre hjælper ældre - med indkøb af dagligvarer!
Har du svært ved at få indkøbt dagligvarer, er
du meget velkommentil at henvende dig til
foreningen ‘Ældre hjælper ældre’ for at høre
mere om, hvordan du kan få hjælp til indkøbene, ganske gratis.
Henvend dig i Annas Hus, Hundige Bygade 49
tirsdag og torsdag mellem 10 og 13, eller ring
på tlf. 43901817.

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

