Efterårsprogram 2015

Kære beboer
Velkommen til Nivå Nu’s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige
aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger på alle Nivå Nu’s medarbejdere.
Som noget nyt starter vi sæsonen med et åbent hus arrangement torsdag d. 27/8
kl. 16-18, hvor du kan komme forbi og høre mere om vores aktiviteter og om nogle af
de aktiviteter, som lokale beboere står for på frivillig basis. Hvis du selv drømmer om at
stå for frivillige aktiviteter i lokalområdet, eller hvis du allerede laver aktiviteter, som du
gerne vil have nævnt i vores næste program, så kontakt Mette.
Hvis du vil være mere opdateret på, hvad der sker i Nivå Nu i løbet af året, så følg os på
Facebook. Du skal søge på ”Nivå Nu” eller ”Nivå Nu Børn og Unge” og trykke på ”følg”.

God læselyst
Alle os fra Nivå Nu

Hvad er Nivå Nu?
Nivå Nu er en boligsocial helhedsplan, der dækker boligafdelingerne Nivåhøj I, II og III,
Kvarterene og Mariehøj. Vi er her for at øge trivslen og trygheden i området.
Fire gange om året sender vi et nyhedsbrev ud. Her kan du læse om vores aktuelle aktiviteter i Nivå Nu. Hvis du er interesseret i at modtage nyhedsbrevet på mail, så send en
mail til Bjarke på bg@vibo.dk.
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BØRN OG UNGE
Aktiv fritid (brobygning)

Aktiv fredag

Savner dit barn en aktiv fritid? Så er Nivå Nu
indgangen til hele kommunens foreningsliv.
Vi kan guide, formidle aftaler og ansøge om
fritidspas, hvis økonomien er stram. Husk et
aktivt fritidsliv er aldrig mere end et opkald
væk! :-)

Hver fredag kl. 16-18 laver vi aktiviteter for
børn og unge i alderen 9-12 år.
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Hold øje på Facebook i gruppen:
Nivå Nu Børn og Unge

Kontakt:

Kontakt:

Frederik
2151 7555

Frederik
2151 7555

Osman
2498 1749

Osman
2498 1749

BØRN OG UNGE
Storytellers
Fortællinger om Nivå og dem, der bor der.
Storytellers er forløb for børn og unge, hvor
de lærer at fortælle historier – om dem selv,
deres lokalområde eller noget helt tredje.Vi
tager udgangspunkt i deltagernes egne ønsker
og historiefortællingen kan både ske gennem
tekst, billeder og film.

Kontakt:
Mette
2966 7707

Kitchenstars
Kokkeskolen Kitchenstars er for børn og
unge i alderen 12-17 år. Kom og lær at lave
bedre mad end dine forældre.
Kontakt Osman for mere info og tilmelding
eller hold øje med Facebook: Kitchenstars

Kontakt:
Osman
2498 1749
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UNGE OVER 18 ÅR

Fredagsbold for unge over 18 år

Få en mentor

Kom og start weekenden med en gang hyggefodbold. Vi spiller fredagen kl. 20-22. og ind
imellem griller vi og spiller basket.
Kontakt Yasser, hvis du er interesseret.

Har du brug for støtte i forhold til uddannelse eller andre udfordringer i hverdagen, så
kan du få en mentor gennem Nivå Nu.
Du mødes typisk med din mentor en gang
om ugen og snakker om, hvordan det går.
Mentoren arbejder frivilligt og er ulønnet.
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Kontakt:

Kontakt:

Yasser
5242 4244

Bjarke
4040 9903

UNGE OVER 18 ÅR
Ung på vej - mod en god
fremtid!
Er du mellem 18 og 30 år og står du over for
et eller flere svære valg? Har du en udfordring, der driller? Har du brug for at blive
klogere på dig selv, og hvad du skal gøre?
Så er du velkommen til at få en eller flere
anonyme samtaler med Christina. Christina
har særligt fokus på rådgivning i henhold til
uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt:
Christina
4031 0584

Mindspring
Et kursus for arabisk-talende forældre - på arabisk.
Kursus over 8 gange hvor vi mødes og diskuterer forskellige emner fra familielivet. Emner som
identitet, børn og opdragelse, stress, konflikter og forældrerolle.
Lyder det som noget for dig og din ægtefælle? Så kontakt Faida på 26179635 (arabisk og dansk
talende) eller Christina (dansk talende) 40310584.
Udbydes i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.
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FORÆLDRE
Familieklubben
Familieklubben er et samarbejde mellem
Nivå Nu og Nivå Bibliotek og Medborgercenter og er for familier med børn mellem
0-6 år. Vi mødes på Nivå Bibliotek og Medborgercenter, hvor vi laver en aktivitet med
vores børn og bagefter spiser vi aftensmad
sammen.Vi sørger for maden og aktiviteten, I
skal bare komme og være med.
Mødedatoer:
1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Kontakt:
Christina
4031 0584

Sundhedscafé
Sundhedscaféen er et mødested for gravide
og nybagte forældre. Kom og mød din sundhedsplejerske, og få en snak om dit barns
trivsel.
Sundhedscaféen har åbent i lige uger fra kl.
12-14.

Kontakt sundhedsplejen for
mere info
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FORÆLDRE
Glæde i familielivet - et kursusforløb for forældre
I ”Glæde i familielivet” mødes vi en gang om
ugen og taler om de ting, der optager os
i familielivet.Vi mødes i hyggelige rammer,
hvor vi inspirerer hinanden og får inspiration
udefra.
Kontakt Christina, hvis du ønsker at høre
mere.

Kontakt:
Christina
4031 0584

Babylegestue

Individuel vejledning

Vi vil gerne invitere jer til babylegestue i
samvær med andre babyforældre. Alle fra 0-1
år er velkommen med forældre.Vi mødes
hver anden mandag kl.12-13.30 i Nivåhøj 55,
Nivå Nu.

Du har som forælder mulighed for at få en
eller flere anonyme trivselssamtaler, hvis der
er ting i familielivet, du gerne vil ændre. Det
kan være, at du, din ægtefælle eller dit barn
ikke trives / har det godt.Vi kan mødes der,
hvor du synes, det er mest trygt. Det kan
være i dit hjem eller her i Nivå Nu - det er

Mødedatoer: 7/9, 21/7, 5/10 og 19/10.
Hilsen Anni, Sara, Lisa og Christina

Kontakt:
Christina
4031 0584

op til dig.

Kontakt:
Christina
4031 0584
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BESKÆFTIGELSE

Hjælp en ung godt på vej

Virksomhedspraktik i Nivå Nu

Har du lyst til at gøre en positiv forskel for
en ung fra lokalområdet? Vi skal bruge frivillige voksne, som har tid og lyst til at engagere
sig som frivillig mentor for en ung.

Er du ledig og søger en meningsfuld virksomhedspraktik, hvor du har mulighed for både at
blive opkvalificeret i forhold til arbejdsmarkedet og gøre noget godt for lokalområdet,
så har du mulighed for at komme i ulønnet
virksomhedspraktik i Nivå Nu.

Kontakt Bjarke, hvis du vil høre mere.

Kontakt:
Bjarke
4040 9903
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Kontakt:
Bjarke
4040 9903
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ÅBNE ARRANGEMENTER
Familieture
Tag hele familien med på tur med Nivå Nu og dine naboer.
Efteråret byder på to Sanketure i Nivås natur.
Saml Bær og Urter i Det Grønne Nivå
Vi samler spiselige bær og urter i Nivås natur.
– og Osman lærer os, hvordan vi tilbereder.
Søndag d. 13. september kl. 13
Mødested Nivå Nu
Sanketur på Stranden
Hvad kan man finde på stranden?
Vi fanger krabber, ryger fisk og plukker urter på stranden
- Osman og Frederik tænder bål, og vi tilbereder strandmaden sammen.
Torsdag d. 3. september kl. 16.30
Mødested Nivå Nu
Begge ture er gratis, men tilmelding er nødvendig!

Kontakt:
Mette
2966 7707

10

ÅBNE ARRANGEMENTER
Gratis Danskundervisning

Fædre i Form

Har du brug for danskundervisning?
Vil du være bedre til dansk?
Nivå Nu tilbyder i efteråret danskundervisning på flere niveauer.
Vi opretter flere små hold, både for begyndere og mere øvede.
Nogle hold bliver i samarbejde med LOF.

Har du brug for et sundhedstjek og et puf i
en sundere retning.
Vi mødes og spiser noget sundt mad.
Derefter får alle et sundhedstjek.
Vi slutter dagen af med en god omgang motion.

Kontakt:
Mette
2966 7707

Kontakt Osman eller Mette

Kontakt:
Mette
2966 7707
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FRIVILLIGE
Nivå Nu søger frivillige hjælpere til forskellige aktiviteter
•
•
•
•
•

Vil du passe Tøjkælderen to gange om måneden?
Kan du undervise i dansk?
Har du lyst til at arrangere udflugter for beboerne sammen med os i Nivå Nu?
Vil du være med til at afholde nabodage?
Eller har du selv en idé til et projekt, vi kan hjælpe dig med?

Kontakt Mette og få en snak om mulighederne.
Der bliver afholdt temadage for frivillige i efteråret, måske det er noget for dig.

Kontakt:
Mette
2966 7707
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NABOSKAB

Har du sagt Hej til din Nabo i dag?
Så du Thomas Blachman i TV? Så du hvordan han fik naboer til at mødes?
Hvis han kan, kan vi også. En gruppe beboere, en frivillig ildsjæl og Mette fra Nivå Nu arbejder
på Naboskabsprojektet Har du sagt Hej til din Nabo i dag? Projektet er rettet mod beboerne i
Mariehøj, Kvarterene, Islandshøjparken og Nivåhøj II + III.
I al sin enkelhed går det ud på, at der er afsat penge fra Aktivitetspuljen i Nivå Nu til beboere, der
vil lave et arrangement for og med deres naboer:
•
I opgangen eller huset (Islandshøjparken og Nivåhøj 102+103),
•
På vejen eller for gården (Kvartererne)
•
I jeres vænge eller klynge (Mariehøj)
Det kan være alt fra Kaffebord i opgangen, grillaften på plænen,
fælles skovtur eller legedag for børnene.
I kan få op til 500 kr. i tilskud.

Kontakt:
Mette
2966 7707
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Christina Christensen
Familie- og netværksmedarbejder
Telefon: 40 31 05 84
Email: cbc@vibo.dk

Bjarke Gudbjerg
Sekretariatsleder
Telefon: 40 40 99 03
Email: bg@vibo.dk

Mette Stenbæk Andersen
Frivillig- og netværksmedarbejder
Telefon: 29 66 77 07

Email: msa@vibo.dk

Frederik Gehrke
Børne- og Ungemedarbejder
Telefon: 21 51 75 55
Email: fg@vibo.dk

Osman Turan
Børne- og Ungemedarbejder
Telefon: 24 98 17 49
Email: ot@vibo.dk

Jacob Juul
Jobkonsulent
Email: jju@fredensborg.dk

Nivå Nu

Yasser Ghadban
Aktivitetsmedarbejder
Telefon: 5242 4244

Nivåhøj 55
2990 Nivå

