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Er du bagud med
huslejen?
Er du bagud med huslejen og har du
behov for oprydning i økonomien?

Gør det ondt i økonomien og trænger
du til rådgivning, så snak med Stine
Hartmann:

Der kan være mange grunde til, at
man ikke får betalt sin husleje til tiden.

Ring på 60 35 46 63 ml. 9-15.00
eller
send en mail på sjh@bo-vest.dk

Desværre kan konsekvensen være
så stor, at man risikerer at blive sat
ud af sin bolig og sidde tilbage med
en uoverskuelig gæld til både
boligselskab og advokat.

Referater fra Afdelingsbestyrelsesmøder
og beboermøder i Askerød:
www.askeroed.dk (p.t. ude af drift)
Se desuden hjemmeside for info.
Referater fra BO-VEST repræsentantskabsmøder ligger på
Bo-Vest´s hjemmeside:

Stine Hartmann arbejder i Malervangen.

Bydelsportal for Hundige:
www.grevenord.dk
Denne portal og det nye elektroniske nyhedsbrev skal
formidle nyheder, information og aktiviteter fra området til
alle interesserede borgere, i samarbejde med de mange
forskellige partnere, som projektet har. Derudover er det
formålet, at formidle generel viden om bydelen.
M.v.h. Greve Nord Projektet.

http://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/BO VEST/
Moeder.aspx

Fra redaktionen

Referater fra VA´s bestyrelsesmøder:

Næste deadline er d. 15. MAJ 20145

http://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Vridsloeselille/ Askerød Tidende udkommer 10 gange om året. Det
Moeder.aspx
udkommer ikke i januar og juli måned.
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Ansvarshavende redaktør:
Lisbeth Tønnov
20 49 68 81 lisbeth1954@msn.com
Redaktionsudvalg:
Fotograf: Jørgen Fahlgren 43 69 12 33
jfahlgren@ymail.com
Layout: Charlotte Birkved 28 83 53 37
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Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du:
Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem
af redaktionen. Eller, som vi foretrækker: Send det til
lisbeth1954@msn.com og cbirkved@godmail.dk
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Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt
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Forsidebilledet:
Carsten F. Pedersen fra ejendomskontoret slår græs
i Askerød

Fotografi:
Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden:
www.askeroed.dk
Jens B. Jensen fra ejendomskontoret
Hvis du ikke har fået AT, kontakt da ejendomskontoret.
Har du lyst til at være med i AT´s redaktion, så kontakt
AT´s redaktion.
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Foto: Jens B. Jensen

Askerød: Fra tomme boliger til venteliste
På få år er ventelisten i Askerød steget med 100%.
Boligsociale helhedsplaner har
så stor effekt i Askerød, at nye
beboere søger til området,
mens gamle beboere bliver boende.
I 2011 baksede Askerød i Storkøbenhavn med tomme boliger. At tiltrække
nye beboere til området var lidt af en
opgave. Men det billede er vendt
således, at Askerød nu kan mønstre
en venteliste på 183 beboere i skrivende stund, hvilket er en stigning på
100%.
Kigger man således på fraflytningsprocenten i samme periode, valgte
21,8% i 2011 at flytte fra Askerød,
mens der er sket en halvering til
11,2% i 2014, viser den seneste opgørelse fra området.
Årsagen skal ifølge direktør Ulrik
Brock Hoffmeyer, Bo-Vest, findes i
de boligsociale indsatser i og omkring området.
Han fremhæver Greve Nordprojektet,
som startede tilbage i 2008, hvor
man blandt andet har haft fokus på
børn, unge og familier. Projektet løber frem til 2016.

Formålet med Greve Nordprojektet
er, at boligselskaberne, kommunen
og lokalpolitiet i samarbejde yder en
ekstra indsats for at gøre området til
et tryggere sted at være. Beboerne
er i centrum og skal have det godt og
ikke mindst have lyst til at bo i området i længere tid.
Den positive udvikling understøttes
af det faktum, at kriminaliteten er
nedbragt betydeligt, og hærværket
faldet i Askerød. Således er hærværkskontoen faldet fra 1 million kroner i 2008 til 100.000 kr. i 2014. Tilbage i 2008 var det ikke ualmindeligt,
at Askerød havde en brand om dagen. I 2014 var tallet på under 10
brande, mens der i 2015 ikke har
været en brand endnu.
” Der er tale om et langt, sejt træk fra
2008 og helt frem til nu, hvor alle
parter har fået mere tid og kendskab
til hinanden. Især de tværgående
samarbejder parterne imellem har
båret frugt” udtaler Ulrik Brock Hoffmeyer.

Hang ud på p-pladsen
Samtidig er det lykkedes at få bugt
med omkring 70 unge, der for tre år
siden havde en vane at stå ved indkørslen til Askerød og hænge ud.
Størstedelen af de unge havde ikke
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tilknytning til Askerød, men kom andre steder fra.
”Selvom de unge ikke var farlige,
skabte de alligevel en form for utryghed blandt beboerne. På det tidspunkt var det sejt og cool at stå på ppladsen. Vi fik nedbragt gruppen til
25 unge, og nu arbejder vi målrettet
med de resterende 10 unge, der er i
gang med individuelle forløb, hvor de
bliver hjulpet videre i uddannelser og
i deres liv”, siger han.
Et af tiltagene for at få de unge væk
fra p-pladsen var blandt andet at få
lukket klubben, som var et opholdssted for de unge. Men også forældrenetværk og forældrebevågenhed
foran p-pladsen hjalp.
Oveni har man gjort en stor dyd ud af
at arbejde med belysning, videoovervågning, politiets tilstedeværelse,
gadeteamet og Greve Nordprojektets
børn og ungemedarbejdere. Og brugt
satspuljemidler til to projekter
”fremtidsværkstedet” og ”trappen”,
der er indsatser målrettet de unge.
”Alt i alt er den positive udvikling i
Askerød skabt af summen af en fælles indsats”, afslutter han.
Artiklen er fra ”Boligen” nr. 4 April
2015 og skrevet af Samina Usman

Bliv mentor i Det Frivillige
Mentorkorps i Greve Kommune
Er du voksen over 25 år og
kunne du tænke dig at gøre
en forskel for en ung i Greve, der har brug for støtte?

som fx en forening kan være.

sine ønsker og mål.

Som frivillig mentor siger du ja til at
støtte et ungt menneske i alle disse
spørgsmål.

Fokus er både på den unges hverdagsliv, arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter såsom fritids- og foreningsliv.

Med midler fra LBR i Greve samarbejder Greve Kommune og Ungdommens UddannelsesVejledning Køge
Bugt om at opbygge en mentorkorps
for unge.

Mentorindsatsen kan bestå i almindeligt samvær og samtale, vejledning Få flere oplysninger
i at få hverdagen til at fungere, støtte
til at finde et job eller en praktikplads Hvis du vil vide mere eller har
spørgsmål til, hvad det indebærer at
og opbakning til at vælge/
blive frivillig mentor, kan du kontakte
gennemføre en uddannelse.
mentorkoordinator i Det Frivillige
Hvordan kan du blive frivillig Mentorkorps Mia Rosenørn.

Vi søger frivillige voksne, der har tid
og overskud til at hjælpe en ung i
hverdagen.

mentor?

Mange unge drømmer om at begynde på en uddannelse, få et fritidsjob
eller have en mere social og aktiv
fritid.

For at blive frivillig mentor vil du blive
indbudt til en samtale i UUV i Greve, Mia Rosenørn
UUV Køge, Ølbycenter 53, 1
hvor du vil få mere information om
4600 Køge
Det Frivillige Mentorkorps.
tlf: 23452277

Men nogle unge finder det svært at
navigere i de mange forskellige muligheder.

Du vil også blive tilbudt at deltage i et
Mia.rosenoern@koege.dk.
introduktionskursus.

Nogle unge mangler kontakt til en
voksen rollemodel, nogle er vokset
op i hjem, hvor der ikke er tradition
for at tage en uddannelse og andre
unge er ikke klædt på hjemmefra til
at begå sig i nye sammenhænge,

Kurset giver et indblik i de unges
udfordringer, samt inspiration og redskaber til at arbejde med de unge.
Som mentor har du lyst til at inspirere, støtte og guide den unge
(mentee) til at komme tættere på
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Kilde:
Fra Greve Kommune hjemmeside
Inklusive foto
M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

I anledning af vores 40 års jubilæum
inviteres alle Askerøds beboere til fest
lørdag den 13. juni kl. 13.00 - 17.00
FESTEN HOLDES VED AMFITEATRET OG CAFÈ
ASK: PROGRAM FOR FESTEN VIL BL.A. KOMME TIL
AT INDEHOLDE:
Taler
*
Bandet ”For Funk Sake”
*
Mini-buffet i Café Ask
*
Kaffe & Kage
*
Øl & Vin

Tryllekunst & ballondyr af Lasse K
*
Popcorn & Sodavand
*
Ansigtsmaling for børnene
*
Heliumballoner til børnene
*
Hennamaling
*
Rundvisning i Askerød
*
Fremvisning af lejlighed
****************************
FESTEN ER FOR ASKERØDS
BEBOERE OG KOSTER
DERFOR IKKE NOGET FOR DEN
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ENKELTE BEBOER.

Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Advarsel til brugere

Porestruktur og algevækst

Algevækst (grønne alger) er afhængig af et fugtigt miljø,
men også af næringsstoffer. Fliser, der er fugtige i længere tid, kan have større tendens til algevækst, men placering i sol/skygge, hældning, dræning af befæstelsen, samt
industrier og andet, der medfører en del næringsstoffer i
luften, har mindst ligeså stor betydning. Kommer der
grønne alger, er disse nemme at fjerne med en af de
mange algefjernere, der er på markedet. Efter 1-2 år vil
Hvis I har tilsluttet en trådløs forbindelse (Wi-Fi) skal
porestrukturen være mere lukket og eventuel algevækst
den være opsat, så der skal bruges adgangskode for at som følge deraf vil være reduceret tilsvarende. Fremover
bruge forbindelsen.
skal beboerne selv købe algerens, fx rodalon, som kan
Hvis computerne eller Wi-Fi routeren ikke er beskyttet købes i Bilka.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret
med adgangskode/password, har alle andre brugere af
Askerød Net, fri adgang til alle oplysninger på Jeres
Internet fra Dansk Kabel TV
computere.

”For En Sikkerheds Skyld”
Når I bruger Askerød Net, er det vigtigt for beskyttelse
af dine data og personlige oplysninger, at alle tilsluttede
computere er opsat med adgangskode/password, for
hver enkeltbruger eller en fælles adgangskode for de
der bruger computeren.

Så for en sikkerheds skyld, beskyt dig med Adgangskode/password.
Adgangskode/password, skal bestå af mindst 8 tegn,
med anvendelse af både små- og STRORE bogstaver,
tal og tegn, for at være sikkert.
Eksempel: 12riBs-4

Det tilbud, som beboerne i Askerød har modtaget fra
Dansk Kabel TV om ”Nye muligheder i Askerød” for
20/20-, 40/40-, eller 80/80 Mbit bredbånd er tilvalg til
Askerød Net (Internet).
Hvis I har internet fra ejendomskontoret, behøver I ikke
at vælge nogen af tilbuddene for at beholde den forbindelse, I har nu. Hvis I er tilfredse med Askerød Net, kan I
beholde det uden at gøre noget. Hvis I er i tvivl, så spørg
på ejendomskontoret i telefon– eller i åbningstiden.
Med venlig hilsen Ejendomskontoret

Med venlig hilsen Ejendomskontoret
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Fra Ejendomskontoret
Afd. 11 Askerød tlf.: 43 69 04 44 - ejendomskontoret@Askeroed.dk
Ejendomskontorets åbningstider: Telefontid dagligt: kl. 7.00- 9.00
Personlig henvendelse dagligt: 10.00-12.00 Tirsdag tillige: Kl. 17.00 -18.00

Bo-Vest

Vagttelefon

Vort administrationsselskab Bo-Vest er beliggende på
Malervangen 1, 2600 Glostrup.
Der er åben for personlig kontakt.
Mandag, tirsdag, onsdag
og fredag:
10.00 - 14.00
Torsdag:
10.00– 17.00
Administrationsselskabets hjemmeside har følgende
adresse:
bo-vest.dk
Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for
byttelejligheder.
E-mail: bo-vest@bo-vest.dk

Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et
vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi
hermed præcisere, at vores vagtselskab FRA 1. JANUAR 2015 HEDDER FALCK, og har tlfnr: 70 25 26 32
Må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på
vandrør og radiatorer, eller hvis hoveddøre, vinduer og
terrasse- havedøre er stærkt beskadigede.(I tilfælde af
indbrud skal politiet også tilkaldes/underrettes).
Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for
betaling.

Tlf.: 88 18 08 80

You SEE

Vedr. IT

Ved antennesvigt ringes til YouSee:
Hvis I vil bruge Outlook eller lign. Som jeres e-mail program, skal jeres udgående postserver ikke længere hedUdlån
de ”smtp-replay.ip.nianet.dk”.
E-mail udbyderen (Hotmail, Gmail eller lign) har en glimrende beskrivelse af, hvordan dette skal sættes op. Kon- Af trækvogn, sækkevogn wienerstige,
takt Brian på ejendomskontoret, hvis du er i tvivl.
skruemaskine, græsslåmaskine,
grensaks og boremaskine
Depositum 200 kr.
Brian Olsen
bol@Bo-vest.dk
Sekretær Susanne Kristensson
skr@Bo-vest.dk
Tlf. 43 97 43 44
træffes ma-fre kl. 10-12
samt efter aftale tirsdage mellem 17-18

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

70 70 40 40

Morten Bergstrøm
Ejendomsleder,
mob@Bo-vest.dk

Affald

Ekstra knager til badeværelser

Kan tilkøbes på ejendomskontoret i åbningstiden for 40
kr. pr. stk.

•

Alm. Husholdningsaffald lægges i molokker
Kun papir i molok til papir - ikke pap
Glas uden indhold i molok til glas
Møbler i Containergården
Brugte batterier ved ejendomskontoret og i
Containergården
Brugte el-pærer i Containergården

•

N.B: HUSK Pap kun i Containergården!

•
•
•
•
•

Lysamatur til badeværelser

Lysarmaturer til badeværelserne kan købes på ejendomskontoret.

Det sker nu

Træerne beskæres. Linoleum bliver skiftet i alle opgange efterhånden.

Læg ikke pap ved molokkerne, brug Container
gården ved den blå hal (overfor Digehuset 1+2)
Du kan bruge din egen brik til Containergården
hele døgnet, hvis du ikke har en, så henvend dig
på ejendomskontoret
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DIN BEBOERCAFE
I STAMHUSET

Cafè Ask

Telefon 43 97 43 53

Åbningstider
Mandag og onsdag:
Tirsdag og torsdag:
Fredag:
Mandag til torsdag:
Frokost buffet:
Tirsdag og torsdag aften:
Varm mad:

Hold pause fra den daglige
madlavning.

9.00 - 14.00
9.00 - 19.00
9.00 - 12.00

Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder
aftensmad.

12.00 - 13.00

Til den almindelige sultne

32-42 kr.

17.30 - 19.00

Til den sultne (genopfyldning/
spis så meget du kan)

55-65 kr.

UDBRINGNING
LÆKKER VARM MAD.
Bragt direkte til dig i din stue!!
Tirsdage og torsdage:

17.30-19.00

Til familien – 2 voksne og
2 børn incl. 2 ø l /2 vand
el. 4 vand. Excl. Forret og dessert. Kr.

140 kr.

Til den økonomiske:
Rabatkort 5 x mad og
den 6. gratis

195 kr.

For beboerne i Askerød, Klyngen
Og Gudekvartererne:
Du skal bare ringe dagen forinden
mellem:
09.00 - 13.00

Dessert el. forret

20 kr.

Kaffe
Kage

5 kr.
5-8 kr.

Varm mad (afhængig af retten)

32-42 kr.

Rabatordning:
6 middage
Dessert eller supper
Forretter
Frokostbuffet

195 kr.
18-20 kr.
20 kr.
40 kr.

Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses
på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside
www. Askeroed.dk under Cafe Ask.
Tag din nabo med og få en hyggelig aften.
Vi glæder os til at se dig.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om
dagens menu eller om ordningen.

HUSK! Vi modtager Dankort

Udlejning af Stamhussal

CAFE ASK TAKE-AWAY

Kontakt Inge i Cafe Ask personligt
eller via telefon 43 97 43 53 eller mail:
ini@bovest.dk

Hvis du hellere vil spise din mad hjemme, men
har for travlt til at lave den, så er der nu
mulighed for at bestille og hente din varme
mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften.
Fra kl. 17.30 - 19.00

CAFÈ ASK HAR HANDICAP TOILET
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Stamhussal:

kr.

Depositum : ved reservering

kr. 1.000

Leje: ved nøgleudlevering

kr.

600

Aflysning:

kr.

300

600

Maj måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 5.

Coq au vin m/brød
Chokolattemousse

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d. 7.

Skinkesnitzel m/serano, gorgonzola & ravioli i svampesovs
Laksecocktail

kr. 38,00
kr. 20,00

Tirs.d.12.

Boeuf bourguignon m/kartoffel-rodfrugtmos
Jordbærterrine

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs.d.19.

Hjemmelavet fiskefrikadelle m/grønt, remouladesovs & kartofler
Æbletærte m/vanillecreme

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors.d.21.

Stegt nakkefilet som vildt m/kartoffel, Waldorfsalat & vildtsovs
Appelsinfromage

kr. 40,00
kr. 18,00

Tirs.d.26.

Lasagne m/salat,
Citronpannacotta m/florintine

kr. 36,00
kr. 18,00

Tors. d. 28.

Paneret flæsk m/persillesovs , rødbeder & kartofler
Æble-cheesecake m/lime

kr. 38,00
kr. 18,00

Juni måneds lækre menu i Café Ask
Tirs. d. 2.

Marinerede revelsben m/colslaw & kartoffelbåde
Rababertrifli

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors. d.4.

Fiskelasagne m/bulgursalat
Hvid chokolademousse

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs.d.9.

Gordon bleu m/skinke, salat & flødekartofler
Ymerfromage m/lakridssirup

kr. 38,00
kr. 18,00

Tors.d.11.

Braiseret oksespidsbryst m/kartofler
Caviarrand

kr. 40,00
kr. 20,00

Tirs.d.16.

Stegt flæsk m/persillesovs, rødbeder & kartofler
Hindbærdessert

kr. 36,00
kr. 18,00

Tors.d.18.

Kalkungryde m/salat &løse ris
Kaffe pannacotta

kr. 38,00
kr. 18,00

Tirs.d.23.

Sct. Hans Buffet:
Røget laks m/rygeostcreme,
Kyllingelår, frikadeller, kartoffelsalat & salat
Frisk frugtsalat

kr. 65,00

Tors.d.25.

Indbagt kotelet m/salat & brød
Citron-marengstærte

kr. 36,00
kr. 18,00

Tirs.d.30.

Kalvekotelet m/ bønner, pasta & gorgonzolasovs
Jordbærdessert

kr. 42,00
kr. 18,00
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Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitets-kalender

2015

Det sker i maj

9. maj:

Rengøringsweekend i klubberne

20. maj:

VA´s generalforsamling

29. maj:

Disney sjov og aftensmad i café Ask, se bagsiden

Det sker i nærmeste fremtid:
Askerøds 40 års fødselsdag holdes d. 13. juni
Arrangementet er fra kl. 13.00 - 17.00

Aktivbestyrelsen
Aktivbestyrelsen inviterer klubberne til :
RENGØRINGSWEEKEND AF KLUBLOKALERNE OG UDEAREALER
LØRDAG DEN 9. MAJ FRA KL. 10.00 - 14.00
Der serveres frokost og drikkevarer. Hver klub bedes venligst stille med
min. 3 medlemmer. Vi glæder os til at se mange af jer fra hver klub.
Med venlig hilsen
Charlotte Tew, Formand for Aktivbestyrelsen

Vi søger frivillige til 40 års jubilæum
Onsdag den 3. juni kl. 19.00 holder vi
møde for de frivillige, som vil hjælpe
til ved vores 40 års jubilæum i Askerød.
Mødet holdes i Pavillionen i Stamhuset.
Hvis du vil hjælpe til festen, så mød
op og hvis du inden mødet har
spørgsmål, så kontakt os pr. telefon
eller email.
(Festen holdes lørdag d. 13. juni fra
kl. 13.00-17.00, se side 5)

•
•
•
•
•

Popcorn
Sodavand
Øl/Vin
Helium balloner
Oprydning

Mange hilsner fra
Festudvalget i Askerød
Kontakt tlf.nr/mails:
Charlotte Birkved
Tlf. 28 835337 efter kl. 16.00
cbirkved@godmail.dk

Vil du hjælpe til som frivillig?
Vi skal bruge hjælpere/afløsere til: Charlotte Tew
Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00
•
Opstilling af lejede maskiner
mail@charlottetew.dk
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Vil du have besøg af EDB-Erik?
Af Mit Ældre, fra Grevenord.dk

Har du svært ved det med
digital post, internet og computere? Så står Erik Andersen og omkring 30 andre frivillige fra MIT-Ældre klar til
at hjælpe.
Du kan møde dem i IT-caféerne, på
biblioteker og plejecentre, eller du
kan invitere dem hjem til dig selv til
en kop kaffe.
Erik Andersen startede som frivillig
vejleder i MIT-Ældre i 2013, da han
var gået på pension fra et job som itansvarlig på Vikingeskibsmuseet i
Roskilde. Her var der to, der hed
Erik, så Erik Andersen fik tilnavnet
EDB-Erik.
"Da jeg startede i MIT-Ældre, havde
jeg aldrig været frivillig før og anede
ikke noget om, hvordan det var", fortæller Erik Andersen. "Men det er
bare fantastisk, for man får god kontakt med dem man hjælper. Så man
får også selv rigtig meget ud af at
hjælpe andre, og det kom lidt bag på
mig".

Man skal bare fortsætte
Ruth Erichsen på 79 er en af de Greveborgere, som har haft stor glæde
af Erik Andersens besøg. Hun var
faktisk den første, som Erik Andersen mødte som frivillig.
"Jeg har været utrolig glad for Eriks
hjælp", fortæller Ruth Erichsen. "I
starten kom han hjem til mig en gang
om ugen. Nu kommer jeg i IT-caféen
på Tune Bibliotek, hvor jeg også får
fin hjælp, for der er mere jeg skal
lære. Og det har jeg været utrolig
glad for. Erik sagde hele tiden, at jeg
bare skulle fortsætte og ikke være
nervøs. Og det hjalp. Nu kan jeg både læse min digitale post og gå på
netbank".
Ruth Erichsen kender mange, som
ikke vil have hjælp til IT fra fremmede. "De får nemlig hjælp fra deres

Ruth Eriksen får hjælp af EDB-Erik hjemme hos sig selv
børn eller svigerbørn. Men det er jo
et problem, for hvis de ikke selv kaster sig ud i det; så får de det ikke
lært".

finde spændende opskrifter eller tjekke apotekets hjemmeside. Faktisk
har jeg lige været inde og søge på
en opskrift med stegt lever!"

Ofte er familien heller ikke de bedst
hjælpere, så Ruth Erichsen tøver
ikke med at anbefale MIT-Ældre til
andre. "Ja, det vil jeg helt bestemt.
Hvis man siger, at man ikke kan, så
kan man heller ikke.

Om MIT-Ældre

Så det er bare at kaste sig ud i det.
Jeg så i et blad en dame på 94 år,
som kunne bruge IT. Så tænkte jeg,
at så kan jeg også. Det blev min indstilling og motivation. Og nu er jeg
virkelig glad for, at jeg kastede mig
ud i det".

•

MIT-Ældre er et samarbejde
mellem Ældre Sagen i Greve
og Greve Kommune om at
hjælpe Greves borgere 60+ til
computertasterne.

•

De dygtige IT-vejledere står for
den gratis 1:1 vejledning, som
finder sted i borgerens eget
hjem eller på en af de mange
IT-cafeer.

•

Ring til frivillig koordinator May
Grandahl på 23 31 82 21 mandag til torsdag mellem 10 og
14:00, hvis du øn-sker hjælp
eller mere viden om MITÆldre.

Skat, Google og stegt lever
I dag to år efter mødet med Erik Andersen, kan Ruth Erichsen selv gøre
rigtig mange ting på sin computer.

"Jeg kunne intet, da jeg mødte Erik.
Men jeg vil sige, at nu kan jeg 75
procent af det, jeg gerne vil lære. Jeg
•
kan selv gå ind og se, om der er
kommet breve fra Greve Kommune
eller fra Skat. Jeg kan også selv betale regninger over netbank. Google
bruger jeg også meget. Her kan jeg
11

Åbningstider på IT-cafeerne
finder du på www.greve.dk/
mitældre
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”Aktivitethuset i Askerød”, nu på facebook
Åbningstider
BRUGER GRUPPE:

Mandag

Tirsdag Onsdag

Greve Nord Projektet

Kl.10-17

Kl.10-17

Kl.10-17

Torsdag
Kl.10-17

Fredag

Lørdag

Søndag

Kl.10-15
Kl.12-15

Kvindegruppen
Ældre tyrkiske kvinder

Kl.12-15

Kl.12-15

Irakisk kvindeforening
Pigegruppe 17+

Kl.11-14
Kl.18-20

Kontaktliste:
Gruppe/forening

Navn

Telefon

Forældrenetværk Abdul Kareem

tlf. 22459469

Kvindegruppen

Nadia Ismail

” 23628801

Pigegruppen

Alaa l-Assadi

” 50446680

Irakiske kvinder

Huda Al-Kazweni

” 26644336

Greve Nord Projektet:
Merete Petersen

tlf. 60354668

Khadija Al Mohammadi

” 60354669

Gitte Henningsen

” 60354676

Marco Danielsen

” 21785234
Motionen er lukket i juli og december

Åbningstider i
MotionsKlubben

Mandag
Kl. 8-11
Damer &
Mænd
Kl. 11-13
Damer
Kl. 16-18
Damer

Motionsklubben
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8-11
Damer &
Mænd

Kl. 9-12
Mænd

Kl. 8-11
Damer

Kl. 9-11
Mænd

Kl. 11-13
Damer

Kl. 12-14
Kronikere

Kl. 12-14
Damer

Kl. 16-18
Damer
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Lørdag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Søndag

Kl. 11-13
Damer &
Mænd

Klubber - Aktiviteter
Der må ikke udskænkes alkohol i klubberne efter kl. 24.00

Askerød Fiskeklub

John Tofteng, Digehuset
26 21 24 70
John.tofteng@gmail.com

Askerød Øl- og Vinlaug

Maria Bergamo
aldoogmaria@gmail.com

Billarden

Jonn Vestergård

Åben efter aftale

Man - fre
Lør - søn

10 - 15 / 17 - 24
9 - 22

Madlavning for finere
mænd

Inge Nielsen

Motion for Askerødder

Grethe Hansen

Se åbningstider i bladet

Power Sport

Aamer Ghani
60 76 10 74

Søndag
14 - 16
Sæson: 1. søn i september
Til sidste søn i april

Seniorklubben

Connie Skovbo-Rasmussen
connie@gaias.dk
43 90 75 32

Tirsdag

12 - 22

Mens Salon

Abdulkaremm
22 45 94 60

Man - fre

17 - 24

Husk gruppen: ”Køb, salg og bortgives - for Askerøds beboere” på facebook

ELLER se på beboernes opslagstavle i Café Ask
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Seniorklubben
mødes i Pavillonen hver tirsdag mellem 12.00-22.00
Det sker
5. maj
12. maj
19.maj
26. maj

i maj:
Banko
Frokost
Hygge
Frokost

Fødselsdage

2. maj
12. maj
18. maj
20. maj
23. maj

Nye medlemmer er velkomne!
På bestyrelsens vegne.
Seniorklubbens Formand:
Connie Skovbro-Rasmussen, Krathuset 8, 2 sal
Tf.: 43 90 75 32 connie@gaias.dk

Villy Madsen
Connie Skovbo-Rasmussen
Grethe Hansen
Inger Nielsen
Edna Jensen

Miljøudvalget

Opslagstavle for beboerne
På beboermødet i september foreslog en beboer, at der skulle være et sted i Askerød, hvor man kunne stille ting, man vil give væk.
Der er allerede facebook-gruppen ”Køb, salg og bortgives – for
Askerøds beboere”.
For de beboere, der ikke er på internettet, har afdelingsbestyrelsen
besluttet at sætte en opslagstavle op i Café Ask. Så kan man hænge sedler op, hvis man ønsker at forære noget væk, med telefonnummer.
Alle beboerne i Askerød kan også bruge tavlen til intern kommunikation.

Formand:

Eva Birkved

Øvrige medlemmer:
Maria Bergamo
Birgit Patell
Finn Nyborg
Inga Andersson
Repræsentant for ejendomskontoret:
Morten Bergstrøm

M.v.h. Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen
Formand:

Aktivbestyrelsen

Jørgen Fahlgren, Grøftehuset 5
Tlf. 43 69 12 33
jfahlgren@ymail.com

Næstform.: Charlotte Birkved
Tlf. 28 83 53 37 efter kl. 18.00
cbirkved@godmail.dk

Formand:

Charlotte Tew
Tlf. 28 29 51 96 efter kl. 16.00
mail@charlottetew.dk

Kasserer:

Britta Skytte Wilhelmsen

Øvrige
medlemmer: Barbara Halina Schøn
Søren Thousig
Sleiman Sleiman

Kasserer

Keki Patell
kekpat@gmail.com

Medlem:

Lisbeth Tønnov, Krathuset 9
Tlf. 20 49 68 81 efter kl. 18.00
lisbeth1954@msn.com

Suppleant: Toufic Mansour

Medlem:

Mustafa Günes
Tlf. 25 66 75 57
mustafa.bestyrelse@gmail.com

Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned.

Suppleanter:
Villy Madsen
Steen Holm Hemmingsen
15
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Aktivbestyrelsen inviterer hermed alle Askerøds børn og deres
forældre til en aften med Disney sjov og hygge fredag d. 29. maj
kl. 18:00 - 20:00. Der vil blive serveret aftensmad, så de trætte
forældre også kan få slappet af. Der vil efter aftensmaden være
fredagsslik og popcorn til børn og barnlige sjæle.
Vi har desværre ikke uanet plads i Stamhuset, så der er kun
plads til 40 børn. Derfor sker tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Der skal mindst være en voksen ifølge med to børn.
Prisen for dette arrangement er 10,- kr. per. person.

Sedlen afleveres ved tilmelding og betaling i café Ask senest torsdag den 21.
maj.
Antal børn:__________________________________
Antal voksne:___________________________________
Adresse:________________________________________
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Tlf:-------------

