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Status på projektet 
 
Møde i Formandsskabet 
Mandag d. 14. september var der møde i Formandsskabet, der er den øverste myndighed i Greve Nord Projektet.  
Formandsskabet blev bl.a. orienteret om projektets økonomi for den resterende projektperiode samt aktuelle eksterne 
finansieringer til projekter og aktiviteter.  
Ligeledes blev ansøgningen til en ny helhedsplan drøftet. På baggrund af en skriftlig indstilling af et potentielt nyt projekt 
fra Greve Nord Projektet fik alle parter mulighed for at give udtryk for deres forventninger og ønsker til en eventuel ny 
helhedsplan og det fremtidige samarbejde, som et nyt projekt skal indeholde. Alle var enige om, at der skal søges midler 
til en ny helhedsplan med start 1/7 2016, dvs. i direkte forlængelse af det nuværende projekt. Dette er dog en længere 
proces, der bl.a. afhænger af, hvordan Greve Kommune og Landsbyggefonden forholder sig til oplægget. Vi melder 
naturligvis mere ud, når den endelige beslutning er truffet. 
 
Integrationspionererne 
I slutningen af august startede også det nye forløb ’Integrationspionererne’ op som en del af Greve Nord Projektet. 
Projektet har til formål at styrke integrationen af børn og unge, der vokser op i to-sprogede familier og sikre dem de 
bedst mulige forudsætninger for at begå sig i det danske samfund.  
Ved at tilbyde en række mødre fra lokalområdet at deltage på vores kursus håber vi, at uddanne en gruppe af stærke 
rollemodeller. Disse kvinder har hver især et netværk i lokalområdet, som vi forventer vil få glæde af deres nyerhvervede 
viden indenfor temaerne: Sundhed, Familie & Samfund samt Børn & Unge.  
Henover de kommende 10 måneder vil tre hold bestående af hver 15 lokale kvinder, gennemgå det 12 ugers 
kursusforløb med en række eksterne oplægsholdere. Undervisningen vil desuden blive suppleret af flere debatdage, 
ekskursioner, individuelle samtaler og andre aktiviteter.  
To af Greve Nord Projektets faste medarbejdere er gennemgående på kurset. Det samme er en af vores lokale 
sundhedsformidlere, hvilket vi har stor glæde af. 
Integrationspionererne er primært finansieret af (det tidligere) Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
Forhold og udløber sammen med det nuværende Greve Nord Projekt ultimo juni 2016. 
 
Vedrørende aktivitetsniveau 
Alle vores aktiviteter har i dette kvartal (juli - september) været kraftigt påvirkede af sommerferie blandt både personale 
og beboere, hvilket har haft en betydning for de registrerede tal for aktivitetsdeltagere, borgerhenvendelser m.m. 
En vigtig faktor er desuden Integrationspionererne. Som beskrevet ovenfor er dette et ganske ressourcekrævende 
projekt. To af vores medarbejdere, der tager sig af henholdsvis jobvejledning til voksne og familievejledning, er også 
gennemgående medarbejdere i Integrationspionererne og har derfor færre generelle vejledningstimer til rådighed i 
projektperioden.  
Dette forventes, at ville påvirke de samlede tal for både denne og kommende kvartalsrapporter frem til 30. juni 2016. Det 
skal dog bemærkes, at hovedparten af deltagerne på Integrationspionererne er borgere, der i forvejen er tilknyttet 
rådgivningstilbuddet, så trods de færre generelle vejledningstimer, modtager de stadig en intensiv støtte og 
opkvalificering via projektet i denne periode. 
 
Bydelsforum, 18. november 2015 
Kvartalsrapporter beskæftiger sig i sagens natur med allerede passerede begivenheder, men i dette tilfælde vil vi gøre 
en undtagelse og reklamere for vores kommende Bydelsforum. 
Det næste Bydelsforum afholdes 18. november, kl. 17.00 – 20.00 i Café Ask, Digehuset 9.  
Overskriften er denne gang: ”Naboskab er vejen til en tryggere bydel uden indbrud – Hvordan kan vi hjælpe hinanden?” 
Efter velkomst af sekretariatsleder, Preben Esbersen, får vi besøg af Johnny Winther, sikringskoordinator og 
kriminalassistent hos Midt- og Vestsjællands Politi, der vil orientere om sine politimæssige, men også personlige 
erfaringer med ”naboskab” som præventiv og tryghedsskabende faktor i et lokalområde og komme med konkrete råd til 
bl.a. forebyggelse af indbrud. 
Formanden for Greve Kommunes Trygheds- og Integrationsudvalg, Gert Poul Christensen, runder den faglige del af 
programmet af inden aftenen afsluttes med fællesspisning og mulighed for alle de uformelle snakke på kryds og tværs, 
der er en af grundstenene i ”det gode naboskab”. 
Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, og deltagelse kræver derfor tilmelding. Dette kan ske ved at 
kontakte Greve Nord Projektets kommunikationsmedarbejder, Sarah Z. Ehrenreich, på enten mail: sze@bo-vest.dk eller 
telefon: 60 35 46 65. Giv venligst besked om, hvorvidt du ønsker at deltage i fællesspisningen, og om du har særlige 
ønsker til maden (vegetar/halal). Der er tilmeldingsfrist 10. november, klokken 12.00.  



 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, som projektet skal indberette til Landsbyggefonden. 
Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang af projektets indsatser og aktiviteter, men udvalgte aktiviteter 
under hvert indsatsområde.  

Indsats: Børn, unge og familier  

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 136 

Arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen. 

 
 
Yderligere om indsatsområdet i 3. kvartal: 

 Børneferie i samarbejde med Dansk Folkehjælp 
I uge 31 var 30 børn i alderen 8-14 år, 10 frivillige voksne fra Greve Nord samt en medarbejder fra Greve Nord 
Projektet på ferie til Mols Bjerge. Turen var arrangeret i samarbejde med Dansk Folkehjælp, der finansierede 
turen for både børn og voksne. Det var en rigtig god tur, hvor børnene og de frivillige fik masser af dejlige 
oplevelser sammen og knyttede venskaber på kryds og tværs. Formålet med turen var for det første at give 
børn fra udsatte familier (socialt, økonomisk m.m.) mulighed for at komme på ferie og få nogle gode oplevelser 
med andre børn og dernæst at styrke netværket af frivillige, der også efter ferien kan være en ressource for 
området og sætte gang i aktiviteter for alle områdets børn. 

 Individuelle samtaler og behandlinger  
Opgørelsen over samtaler og behandlinger, 136 aftaler i 3. kvartal, udgøres af hhv. 72 ”rene” samtaler og 64 
samtaler kombineret med behandling.  
Behandling dækker bl.a. over øreakupunktur (NADA), hotstone massage og massage. Formålet med 
behandlingerne og de dybdegående samtaler er at give beboeren en bedre hverdag og højne deres livskvalitet. 
Det kan bl.a. være ved at formindske forbruget af håndkøbsmedicin, give ro i hovedet til et bedre søvnmønster 
og at støtte beboeren i forløbet mod at få det bedre fysisk og mentalt generelt. 
Der er desuden kørt enkelte forløb med kinesologi. Tilbuddene er for beboere i alle tre boligområder og 
benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og udenlandsk baggrund. Der er oprettet ventelister i 
både Askerød og Gersagerparken pga. meget stor efterspørgsel på behandlinger og samtaler.  

 Samarbejde med Center for Børn og Familier 
Greve Nord Projektet har et løbende samarbejde med Greve Kommunes Center for Børn og Familier omkring 
udsatte borgere/familier. I denne forbindelse er der i 3. kvartal afholdt 7 samarbejdsmøder og foretaget 3 
hjemmebesøg ved familier fra vores boligområder. 

 Ressourcegruppen 
Greve Nord Projektet deltager desuden fast i Ressourcegruppen, et samarbejdsforum for fagfolk i Greve Nord 
(både kommunale og ikke kommunale), der blandt andet bidrager til den overordnede koordination af børne- 
ungeindsatsen i området. 
 

Indsats: Job, uddannelse & erhverv 
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  50 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 48 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 18 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse ** 36 

Antal vejledningssamtaler*** 718 
* Herudover er 13 borgere kommet på kurser m.m. 
** Herudover er 7 borgere kommet i praktikforløb eller løntilskud. 
*** Heraf er 152 samtaler primært økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 
 
 

Job- og uddannelsesvejledning (unge u. 18 år)  
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og uddannelsesvejledning*  62 

Antal vejledningssamtaler i alt** 89 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 4 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  2 
*Af de 62 henvendelser har 17 borgere fået decideret job-/uddannelsesvejledning, hjælp til ansøgninger, CV osv., i alt 44 samtaler. 
**De øvrige 45 borgere har fået anden generel vejledning, der bl.a. inkluderer et løbende stort motivations- og fastholdelsesarbejde 



 
for de borgere, der har brug for ekstra støtte. Vejledningssamtaler skal derfor i denne forstand forstås relativt bredt, da det både kan 
være en påmindelses-sms, at sikre at en ung er kommet op og i skole en morgen, en hurtigt og uformel snak eller forespørgsel m.m. 
og af forskellig tidsmæssig varighed.   
 
 
 
 
 

Yderligere om indsatsområdet i 3. kvartal: 

 McDonald’s søger lokal arbejdskraft 
Der er ved at blive etableret en ny McDonald’s restaurant på p-pladsen ved Waves. I den forbindelse er der 
skabt et godt samarbejde mellem Greve Nord Projektets jobvejledere, jobkonsulenter fra Greve Kommunes 
Jobcenter og den kommende restaurantchef med det formål at styrke rekrutteringen af kompetente, lokale 
medarbejdere. 

 Nyt samarbejde med Anchers Havecenter 
Der er oprettet et nyt samarbejde mellem Anchers Havecenter, Jobcenteret i Greve Kommune og Greve Nord 
Projektets Projekt for Ægtefælleforsørgede Kvinder. Havecenteret har dermed forpligtet sig til fast at have fire af 
projektets kvinder i virksomhedspraktik. Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder glæder sig over denne 
aftale, da den vil give kvinderne mulighed for at oparbejde erhvervserfaring og der med lette adgangen til 
arbejdsmarkedet for en gruppe, der ofte befinder sig langt fra dette.    
 
  

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Faste aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter * 2 

Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal) ** 152 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) *** 1 

Antal besøgende i alt ca. 350 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  2 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/ -samtaler  12 
*Gymnastik og Samtalevenner 
**Samlet ca. antal deltagere i aktiviteterne, ikke nødvendigvis unikke borgere. Tallet er påvirket af sommerferie. 
*** Arrangement: Loppemarked i Valhallen, 65 boder, fri adgang for besøgende. 
 

Yderligere om indsatsområdet i 3. kvartal 

 Loppemarked 
Efterårets loppemarked i ValHallen var i den grad et tilløbsstykke, og der blev solgt flere stande end ved nogle 
af de tidligere loppemarkeder. Hele 65 stande blev der solgt, så der var masser af gode tilbud klar til de 
besøgende, der dagen igennem besøgte hallen. Overskuddet fra loppemarkedet (bookinggebyr for stande og 
kaffe/kagesalg) går til aktiviteter for beboerne i Greve Nord. 

 Trygge Tunneller 
Hen over de seneste måneder er der for alvor kommet gang i renoveringen af tunnellen mellem 
Gersagerparken og Waves. Renoveringen er en del af kommunens indsats for tryggere tunneller i hele 
området. Samtidig er det en del af projektet Placemaking, hvor beboerne i samarbejde med kunstnere skal 
gøre tunnellen til en tryg og spændende oplevelse at bevæge sig igennem. 
Tunnellen i Askerød er også en del af kommunens investering for at fremme trygheden i tunnellerne. Her er der 
indtil videre lavet en basis-renovering med betonrenovering og lysmaling på væggene. 

 Frivillig Fredag 
Traditionen tro har Greve Nord Projektet deltaget i Frivillig Fredag, den nationale event, der fejrer frivilligheden 
over hele landet. Frivillig Fredag er altid den sidste fredag i september og faldt derfor på d. 25. september. Igen 
i år blev den afholdt ved FrivilligCenter Greve, der også var vært for arrangementet, som gav alle frivillige 
foreninger/aktiviteter i Greve mulighed for at vise sig frem for borgerne. Greve Nord Projektet delte en stand 
med biblioteket, og her kunne man få information om vores aktiviteter og om, hvordan man som borger kan 
være med både som deltager og frivillig. Alt i alt var det en rigtig fin eftermiddag, vejret var godt og en quiz 
arrangeret af FrivilligCenteret sørgede for, at de besøgende blev ”tvunget” til at søge information hos de enkelte 
stande og dermed blev klogere på den store vifte af frivillige tilbud i Greve. 
 
 
 



 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 40 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 1 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 5 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud 4* 
* Fordelt på: To motionstilbud, svømning og NADA behandling i gruppe.  
At antallet af aktiviteter er faldet skyldes, at madskolerne, mandeholdene og dele af kostvejledningen desværre er stoppet. 
 

Yderligere om indsatsområdet i 3. kvartal: 

 Sundhedsformidlerne  
Det har desværre ikke været muligt at genoprette madskolerne og mandemotion. Af denne årsag, samt 
sommerferie i juli og til dels august, er aktivitetsniveauet i denne kvartalsrapport noget lavere end man tidligere 
har set. 

 Kinesiologi 
I samarbejde med en ekstern behandler, har vi haft mulighed for at tilbyde 20 borgere at prøve en behandling 
med kinesiologi. Kinesiologi er en kropsbehandling, der via undersøgelse af musklernes tilstand forsøger at 
afdække ubalancer i kroppen. Metoden blander klassisk vestlig viden om anatomi og fysiologi med østlig 
filosofi. Tilbuddet blev godt modtaget af borgerne, der kom til fra både Askerød og Gersagerparken. 

 
 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 1034 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 815 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  552 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 7 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  287 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 
 
Yderligere om indsatsområdet i 3. kvartal: 

 Fokus på samarbejder 
I det seneste kvartal har vi haft særlig fokus på at formidle historier om de mange samarbejder, som Greve 
Nord Projektet har med forskellige samarbejdspartnere på kryds og tværs af fagområder. 
Det er vigtigt for områdets image som en attraktiv bydel i rivende udvikling at vise, hvor mange gode kræfter der 
findes lokalt. Men også at gøre opmærksom på hvor mange aktører ”udefra”, der har en stor interesse i at være 
en del af arbejdet i Greve Nord. 
Derfor er der de seneste måneder skrevet historier om bl.a. Greve Nord Projektets samarbejde med: 
 Dansk Folkehjælp, der finansierede børneferien til Mols i juli og gerne vil lave efterfølgende aktiviteter. 
 Team Succes lokalafdeling i Waves, der bl.a. har været en hjælp i forbindelse med at finde velegnede 

kandidater til ungdomsjob. 
 Ejendomsfunktionærerne fra de fire ejendomsselskaber, der er en del af den boligsociale indsats i 

projektet. Et samarbejde der er blevet øget de seneste par år til gavn for områdets beboere. 
 Greve Kommunes tilbud og indsatser på bl.a. børn, unge og familie området, job og uddannelses området, 

tryghed og integrations området samt sundhed og kultur området. 
 Anchers Havecenter, der er blevet udnævnt som virksomhedscenter og er blevet en fast 

samarbejdspartner med Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder. 
 Arbejdsgruppen for oprettelse af et Mangfoldighedsråd i Greve, der holder informationsmøde i oktober og 

forventer at kunne afholde opstillingsmøde i november. 
 Projekt Placemaking, der i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne i Gersagerparken er i fuld gang 

med at udsmykke tunnellen mellem Gersagerparken og Waves. 
 
 
 



 

Om Greve Nord Projektet: 

 
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe levende, 
attraktive og trygge boligområder med en markant positiv lokal identitet og tradition for 
fællesskab og samarbejde. Projektet finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune 
og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt overordnet på to planer: 

 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.  

 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af platforme for 
information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.  
 
 

Medarbejdere Kontaktoplysninger 

Sekretariatsleder 

Preben Esbersen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: pes@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn  
Arbejdsområder: Koordinering 
 og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Thors Kvarter 62 

Kommunikationsmedarbejder 

Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Koordinator  

Adam Petersen  
Arbejdsområder: Udvikling og koordinering af 
projekter og samarbejder 

Mail: acp@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 77 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

Familievejleder 

Gitte Henningsen  
Arbejdsområder: Undervisning og rådgivning om 
sociale- og sundhedsforhold samt div. behandling 

Mail: ghe@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 76 
Digehuset 9 & Gersagerparken 35 

Aktivitetsmedarbejder 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer 

Mail: sst@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 67 
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35 

Jobvejleder 

Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning om job, uddannelse og 
samfundsforhold 

Mail: kam@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 69 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Rådgiver 

Merete Petersen  
Arbejdsområder: Økonomi og samfundsforhold 

Mail: mep@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen  
Arbejdsområder: Jobs, fritidsjobs, praktik m.m. for 
unge 

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Aktivitetshuset & Greve Rådhus 

Sundhedskoordinator 

Ditte Thiesen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere og 
sundhedstiltag 

Mail: dst@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Nældebjerg Plejecenter 

 

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på Facebook. 


