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Albertslund
Boligsociale
Center mellem Albertslund
• er et samarbejde
AB, AKB,
VA, BO-VEST og
• erKommune,
et samarbejde
mellem
KAB.
Albertslund
Kommune,
•AB,
erAKB,
støttet
af
Landsbyggefonden.
VA, BO-VEST
•oghar
sekretariat i Blokland 4A.
KAB.
lokalkontorer
• •erhar
støttet
af Lands- i Bækgården,
Hedemarken og Kanalens Kvarter.
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Kontakt: Lotte, ltb@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 31
Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30
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Kontakt: Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30

80 beboere i det kongelige
Der kom i december en uventet julegave fra Det kongelige Teater, som gav
ABC mulighed for at få gratis billetter til Operaen.

I forbindelse med deres publikumsudvikling inviterer det Kongelige Teater af og til til en gratis forestilling.
Vi kunne derfor i december sende ikke mindre end 80 beboere en tur i Operaen for at se hitmusicalen fra
Broadway, Sweeney Todd. Billetterne blev givet til beboere, der deltager i lokale netværk og boligsociale
aktiviteter, og nogle blev udloddet i en konkurrence på ABC’s facebook-side.
“Det var simpelthen den bedste oplevelse, jeg har haft. Det var så fantastisk!” fortæller Jannie fra Blokland, der ikke før havde været i Operaen. “Det var så overvældende. Jeg havde faktisk hovedpine, da jeg
tog hjemmefra, men det forsvandt simpelthen, da jeg kom derind.”
Vivi fra Blokland var også med. Hun fortæller, at det både var en sjov oplevelse og rigtigt hyggeligt, at
der var så mange med fra boligområdet.

Flere af bydelsmødrene var også
med, da Albertslund tog i det
Kongelige Teater.

Naboskab og trivsel

Kontakt: Ingrid, inb@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 72
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BLOKart & den lange midlertidighed
Renoveringen i Blokland er blevet rykket flere gange til beboernes store frustration, men
til BLOKartisternes glæde. Hver gang tidsplanen bliver rykket, får de nemlig mulighed for
at få deres kontrakt forlænget.

Bøger, frimærker, magasiner m.v. var i spil, da BLOKartister inviterede
Bloklands beboere til collage-workshop i fælleshuset.

Det skulle blot være et midlertidigt tiltag. Måske
et år eller to. Men nu har iværksætterfællesskabet
BLOKart eksisteret i 4 år, og fortsætter ind i 2020.
I Blokland startede man renoveringsprocessen i
2012, og den seneste melding er, at det første reelle
spadestik sker i 2021. Hvis man ikke havde tænkt
kreative tanker dengang tilbage i 2015/2016, ja, så
ville den nedlagte daginstitution faktisk have stået
tom i mere end 6 år. For pokker, hvor ville man have
gået glip af en masse positivt.
BLOKart er derved et skoleeksempel på, hvorfor det
er så vigtigt ikke blot at sætte alting i stå og lade
boliger og lokaler stå tomme, mens man venter på
en fysisk helhedsplan – ventetiden bliver næsten
altid længere end forventet.
Man kan få så meget godt ud af at tænke ud af
boksen. I stedet for huslejebetaling har BLOKartisterne f.eks. bidraget med praktisk arbejde i forbindelse med fællesspisninger og andre praktiske
gøremål. De har også stillet deres evner til rådighed
i forbindelse med arrangementer og workshops
for beboerne f.eks. en collageworkshop, male- og

Naboskab og trivsel

tegnekursus og for nylig en sy- og designlørdag.
Desuden er etiketten til Bloklands øl, brygget af
frivillige beboere i Bloklands bryggerlaug, designet
af en BLOKartist.
Primo 2019 gav Bloklands afdelingsbestyrelse grønt
lys for husly til foreningen ‘Stop Madspild Lokalt’ i et
par måneder i BLOKart uden beregning. Foreningen
stod og manglede lokaler for at kunne starte op og
prøve, om konceptet holdt. Den chance fik de i Blokland. Mange beboere benyttede og var glade for
tilbuddet om gratis mad, så det gav god mening for
alle parter. Til slut fik foreningen dog så meget vind
i sejlene, at BLOKart blev for småt, og de fik tilbudt
andre lokaler. Men et stort skulderklap til afdelingsbestyrelsen i Blokland for igen at se muligheder, og
turde prøve nye ting af, mens de venter på renoveringen.
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Kontakt: Lam, lct@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 37

I erhvervslivets skole
ABC’s samarbejde med Bygherreforeningen åbner døre til de helt store byggepladser
i København, hvor eleverne i uddannelsesvalgfag kan opleve de forskellige håndværk.
De otte elever, der deltager i det valgfag, som ABC
står for sammen med Herstedøster Skole, havde i
oktober fornøjelsen af at besøge byggepladsen
ved Grønttovet.
Her fortalte en projektleder og en bygningsingeniør fra store entreprenørfirmaer om de
mange muligheder, der findes inden for håndværksfagene. Det var en meget interessant dag for

eleverne, som nu overvejer om en teknisk
uddannelse er noget for dem efter folkeskolen.
Eleverne på valgfaget får mulighed for at opleve
forskellige erhverv og virksomheder. De har i
efteråret også været på besøg på politistationen
i Rødovre og hos VVS grossist A. O. Johansens i
Albertslund.

Byggepladsen ved Grøntorvet
tog godt imod boligsocial
koordinator Lam og valgfagsholdet fra Herstedøster Skole.

Uddannelse og beskæftigelse
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Kontakt: Lam, lct@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 37

En snak og en praktik gjorde forskellen
Det kan være til stor hjælp at få lov at prøve arbejdet i praksis, før man skal tage
beslutning om at starte på en uddannelse. Det var det for Mohammed.
Efter et par samtaler i ABC’s
tilbud ‘Brug for en snak’, som
finder sted hver torsdag i
Hedemarken, blev 19-årige
Mohammed inspireret til at
prøve kræfter som ejendomsservice-tekniker, før han tog
beslutning om, hvilken uddannelse han skulle vælge.
Ejendomskontorerne i Maglelund i Brøndby Strand og AB
Syd i Albertslund tog imod
Mohammed i to ugers praktik i
december. I løbet af de to uger
blev han så glad for arbejdet,
at han er motiveret til at starte
på uddannelsen i det nye år.
ABC og FGU hjælper ham med
at øge ind på en teknik skole.

Fra lommepenge-jobber til frivillig
Sidste års deltagere i lommepengeprojektet stiller stadig op, når der er brug for hjælp.
I december hjalp de fire
drenge med at sætte julelys på Pavillonen på Nyvej
inden VOKS’ åbningsreception. Så sig ikke, at
unge mennesker ikke vil
lave frivilligt arbejde.

Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt: Lone, lka@bo-vest .dk, tlf. 60 66 00 60
Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30
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Kunder i butikken og gang i værkstedet
På få måneder har VOKS’ medarbejdere fået en forretning op at køre. Nu er den
socialøkonomiske virksomhed klar til at tage imod ledige, der har brug for at træne
deres arbejdsevne i et meningsfuldt arbejdsfællesskab.

Stiig Ihler Schønveller, formanden for Fonden VOKS ,
bød velkommen, da folk fra nær og fjern var mødt op for at fejre åbningen af VOKS.

Værksted, showroom og butik er etableret,
designs med holdbare planter og genbrug er
udviklet, opgaver er defineret, forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er beskrevet, lønog bogføringssystemer er sat op, sociale medier
er taget i brug, de første erhvervsabonnementer
kører. Og der er sammen med bestyrelse, medarbejdere, projektgruppe og evaluator afholdt en
workshop om, hvilken forandring VOKS skal skabe.
Og det er bare nogle af de mange ting, der er sket
det sidste kvartal i forbindelse med etableringen.

kunder, som gerne ville besøge den hyggelige
julestue og købe deres adventskranse, juledekorationer og værtindegaver i en socialt ansvarlig og
miljøvenlig forretning.

D. 21. november på den internationale dag for
socialøkonomi var der åbningsreception på Nyvej.
VOKS’ direktør Benedikte bød velkommen,
hvorefter der var taler, først fra Stiig Ihler
Shønveller, formand for fonden VOKS og næstformand i AKB Hedemarkens afdelingsbestyrelse,
og derefter fra Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der
er direktør for miljø og teknik i Albertslund
Kommune og desuden medlem af VOKS’
bestyrelse. Det var en god dag, hvor salget fra
den lille butik på Nyvej 23A også startede.

Først i det nye år får VOKS besøg af Albertslunds
jobcenter, der skal vurdere, hvilke borgere der kan
have glæde af et udviklingsforløb her.

Hele december har der været en lind strøm af

Uddannelse og beskæftigelse

Det er dog først og fremmest erhvervsabonnementer, VOKS skal leve af. Så i den
kommende tid vil der blive sat fokus på at finde
flere erhvervskunder, der gerne vil sende et budskab til kunder og medarbejdere med en dekoration fra VOKS i skranken eller på mødebordet.

ABC støtter op om VOKS bl.a. ved at hjælpe med
kontakt til den eksterne evaluator, afrapportering
til VELUX FONDEN, netværk i byen og opbygning
af en frivilligorganisation.
Se mere på www.voks.nu
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Kontakt: Trine, tnp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 34

Familiekoncerter
Beboerhuset Damgården i Nord var i efteråret fyldt med sang og flotte kreationer,
da Albertslunds børnefamilier blev inviteret indenfor til to eftermiddage med koncert
og krea-værksted.

I et nyt samarbejde mellem Albertslund Nord,
Albertslund Boligsociale Center, Live for Børn og
Albertslund Kommune er der afholdt to gratis
familiekoncerter i et af Nords beboerhuse.
Det første arrangement d. 12. oktober bød på
Halloween-tema, fantasifuld koncert med Hjertelys
og efterfølgende et krea-værksted, hvor familierne kunne klippe, klistre og tegne spøgefulde
Halloween-dekorationer. Den 30. november blev
julen sunget ind med besøg fra ‘Når Far og Mor Har
Tid’. Der var stort julepyntsværksted, hvor der blev
lavet alt fra julehjerter til rensdyr.
Der var mellem 40 og 50 børn og voksne til hvert
arrangement. Vi hjalp hinanden med at være stille
og lytte under koncerterne, men ellers var der højt
humør og leg. Størstedelen af familierne var fra
Nord, Kanalens Kvarter og Blokland, men der var
også familier fra andre dele af Albertslund.
Et nyt publikum
En af ABC’s opgaver er at bygge bro til eksister-

Familier og forebyggelse

ende tilbud i lokalområdet og byen, og derfor giver
det god mening at samarbejde med Live for Børn
og Albertslund Kommune om publikumsudvikling.
Idéen med at holde to lokale og gratis koncerter er
også at nå ud til nogle af de børnefamilier, der ikke
normalt gør brug af Live for Børn, Forbrændingen
eller andre kulturtilbud i
Albertslund.
De to eftermiddage gav familierne en smagsprøve
på de oplevelser, som Albertslunds musik- og
kulturinstitutioner kan byde på. Udover at skabe
netværk blandt familier, skulle koncerterne give
forældrene mere viden om byens kulturtilbud.
Familierne kunne med andre ord afprøve koncertoplevelsen i kendte rammer og måske få lyst og
mod på at opsøge
lignende tilbud med
deres børn en anden
gang.
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Kontakt: Louise, lan@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 35

Familieaftenerne – på weekendtur
Skal vi bo i hytter? Er der edderkopper? Vi er lidt utrygge – vi har jo ikke prøvet
det før. Er det helt ude i skoven?
Hvad kom der ud af det?
Der var mange, som lige rykkede deres grænser
lidt, da 14 familier tog sammen på weekendtur den Sammen klarede vi edderkopper, madlavning og
første weekend i november.
at bære barnevogne ned af stejle trapper. Og det
er faktisk en fin ting at klare noget sammen som
Flere havde i løbet af året ytret ønske om at tage
gruppe. Det kan godt være, at nogle udfordringer
på tur sammen, og så gjorde vi det. 28 børn i
for nogle virker uoverkommelige, men både børn
alderen 0-14 år og 17 voksne, samt tre medarbejog voksne vokser og udvikler sig, når vi rykker os
dere fra ABC fordelt på 12 hytter og et fælleshus i lidt ud af vores vante rammer og klarer ting, som
tre dage i Helsingør Ferieby.
vi ikke i første omgang tænkte, var muligt for os.
Når man er sammen så intenst i flere dage, får man
Der var LEGO og kreahjørner, fælles lege og en
skabt nogle særlige relationer, som også gør, at
planlagt tur til MS søfartsmuseet. Fælles morgenman kan tale sammen på en ny måde. Vi spejler os
mad, frokost og aftensmad i fælleshuset, og så fik
i hinanden og får nye idéer til, hvordan man også
vi også holdt fødselsdag for Yosef, som blev 12 år.
kan være sammen med sine børn, og hvad man
Sådan en tur kræver, at alle bidrager, for at det kan også kan opleve.
hænge sammen. Alle skulle hjælpe til med mad,
“Jeg lærte at være sammen med mange andre
oprydning, rengøring, og det gik godt. Vi gjorde os
mennesker. Vi er jo helt forskellige. Jeg lærte nye
også nogle erfaringer undervejs og fandt f.eks. ud
mennesker at kende. Det var en stor oplevelse.”
af, at banko var en dårlig idé med så mange børn
fortæller Nasira, der er en af de aktive mødre i
sammen, men sådan bliver vi sammen klogere. Der
familieaftenerne.
blev snakket mange snakke og knyttet nye venskaber
blandt både børn og voksne. Overordnet en stor succes.

Vidensdeling med Vikingelandsbyen
Nasira, en af de mødre, som har været med til at planlægge og afholde familieaftenerne,
var sammen med boligsocial koordinator Louise inviteret til at holde oplæg, da Vikingelandsbyen havde inviteret til temadag for naturvejledere fra det ganske land.
“Jeg havde hørt om Vikingelandsbyen fra mine
børn, men jeg havde aldrig selv været der. Jeg ville
aldrig selv være taget derud. Jeg er ikke vant til at
være ude i naturen, og hvad skulle vi lave der? Men
jeg valgte at tage med, og det var en virkelig god
dag for børn og voksne”, fortalte Nasira om den
gang Familieaftenerne var i Vikingelandsbyen.
Siden har vi holdt møde med medarbejderne fra
Vikingelandsbyen, fordi de ville blive klogere på,
dels hvordan vi arbejder i det boligsociale, og
f.eks. hvordan det lykkedes os at få 35 mennesker
(primært med anden etnisk baggrund) med derud
på besøg til en dejlig dag i foråret, men i høj grad
også for at tale mere med Nasira om hendes oplevelser og tanker.

Familier og forebyggelse

Nasira deler viden med
Maria og Kristian fra
Vikingelandsbyen.
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Babygruppen
Babygruppen kører stadig fint og
stabilt en gang om ugen i Børnehuset
Lindegården med deltagelse af både
nye mødre og babyer og nogle, som
har været der i snart et år.

Bydelsmødrene
Bydelsmødrene i Albertslund har haft et forrygende efterår. Kaltoum og Farahdiba var på landsdækkende tv, da bydelsmødrene vandt Kronprinsparrets pris. Og i oktober var 10 af byens bydelsmødrene
til Landsmøde i Nyborg og vandt prisen for at være den gruppe i landet, der har registreret flest
bydelsmorsamtaler i 2019.

Familier og forebyggelse

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A
2620 Albertslund
www.abcenter.dk

