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HEDEHUSENE: Torsdag den 7. 
april kl. 8-9 starter Hedehu-
sene Erhvervsforening på et 
nyt initiativ, der har til formål 
at styrke netværket mellem 
erhvervsfolk i Hedehusene og 
omegn. 

Foreningen er vært ved 
morgenkaffe og rundstykker 
i Restaurant Bollinis. Der vil 
ikke være eksterne oplægs-
holdere, for gæsterne er ho-

vedpersoner, idet de hver især 
skal fortælle om, hvad deres 
virksomhed kan byde ind 
med. Også erhvervsfolk, der 
ikke er medlem af foreningen, 
er velkomne. 

Bestyrelsen glæder sig til at 
byde aktive erhvervsfolk vel-
kommen og håber således at 
kunne være med til at styrke 
det lokale netværk.  

Tilmelding skal ske via se-

kretariatet mec@mec-ht.dk 
eller på telefon 43 30 42 00. 

Netværksmøde og morgenka� e
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I/S NY FLØNG 
VANDVÆRK
afholder generalforsamling

tirsdag d. 26. april 2016 kl. 19:30

i Fløng ny Forsamlingshus,
Fløng Byvej 12 A, 

2640 Hedehusene.

Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Forslag skal være 
bestyrelsen

i hænde senest 
d. 12.04.2016.

Mvh bestyrelsen

Fløng-Hedehusene Idræt

Ekstra ordinært delegeretmøde
Hovedafdeling

 Tirsdag den 19/4 kl. 19.00.

Sted: Kantinen Fløng skole.

Dagsorden: Ændring af vedtægter.

HEDEHUSENE:  Det er ikke altid 
nemt for unge at komme fra 
Charlottekvarteret på grund 
af den negative omtale, som 
kvarteret har været udsat for 
i nogle medier. Ofte beskriver 
disse historier en meget lille 
del af virkeligheden i Charlot-
tekvarteret, men det påvirker 
ikke desto mindre de unges 
muligheder for job og prak-
tikpladser.

»Det vil vi gøre noget ved,« 
siger de to unge initiativtagere. 

De to drenge fra Charlot-
tekvarteret Hakim Mahdaqui 
og Hicham Moutiq på 17 og 
16 år, der begge er født og 
opvokset i Hedehusene, går 
på Charlotteskolen.

De sidste par år har de 
begge været frivillige i for-
skellige projekter i Charlot-
tekvarteret. De har været en 
del af lommepengeprojektet og 
medarrangører af Sjov Søn-
dag som afholdes hvert år i 
kvarteret.

»Det var gennem den årlige 
fest Sjov Søndag, vi fi k ideen til 
fodboldturneringen,« fortæller 
Hicham Moutiq. 

»Men det at få folk til at 
deltage og til at tro på, at ar-
rangementet bliver til noget, 
har været utrolig udfordrende 
og overraskende svært.«

»Vi blev mødt af nogle skep-
tiske kommentarer, og det blev 
ikke nemmere af, at projektet  
kommer fra Charlottekvarte-
ret. Der var sågar én af spil-
lere, der ikke måtte deltage, 
fordi fodboldturneringen var 
afholdt af Charlottekvarteret,« 
fortsætter Hicham Moutiq.

Samarbejde på tværs
På de to drenges initiativ og 
sammen med Helhedspla-
nen blev turneringen til i et 

samarbejde mellem Klub Inn, 
Klub 5’eren, Hedehusene Er-
hvervsforening og den lokale 
fodboldklub i Charlottekvar-
teret CFK. 

Alle parterne var enige om, 
at det er vigtigt at være sam-
men om noget, der kan samle 
byen.

»Ved at arbejde på tværs 
udvider vi alle vores eksi-
sterende netværk, så udover 
turneringen er de relationer, 
der bliver bygget undervejs 
helt unikke, og det er dem, 
der binder byen sammen og er 
med til at skabe nye fælles ini-
tiativer i fremtiden,« fortæller 
projektleder Anders Hagedorn 
fra Helhedsplanen. 

Han har støttet drengene i 
at få fodboldturneringen re-
aliseret.

Ifølge Hakim og Hicham har 
de mødt nye mennesker fra 
Hedehusene, og som de siger: 

»Man føler sig værdifuld, for-
di man kan gøre en forskel, 
når man sætter ting i gang.«

Udover nye netværk med 
arrangørerne og spillerne 
mødte de to unge arrangører 
også den nyansatte sundheds-
konsulent, Sascha Clausen fra 
Høje-Taastrup Kommune. 

»Det var helt vildt! Han var 
bare én ligesom os. Han vir-
kede ikke som én fra kommu-
nen,« griner drengene.

Sascha Clausen har en bag-
grund som fodbolddommer, og 
havde gennem forberedelsen 
af turneringen mødt drengene 
og tilbudt at være dommer til 
arrangementet.

»Det er vigtig, at vi kan 
hjælpe med at sætte de loka-
le ressourcer i spil. Charlotte 
Cuppen har været en mulig-
hed for mig, for at vise hvem 
jeg er, som menneske og ikke 

blive mødt af fordomme om 
kommunen,« fortæller Sascha 
Clausen.

»Fodboldturneringen har 
været en god anledning til at 
få et lokal kendskab, både til 
borgerne og faciliteterne i He-
dehusene« fortsætter Sascha 
Clausen.

Frivilligt engagement
At engagere sig frivilligt har 
været en positiv erfaring for 
begge drenge, men som Hakim 
Mahdaqui siger:

»Det er vigtigt, når man er 
frivillig, at man kan spejle sig 
selv i aktiviteten. For eksem-
pel med fodboldturneringen: 
Jeg spiller ikke selv fodbold, 
men er glad for at opstarte 
og iværksætte nye projekter. 
Mit samarbejde med Hicham 
har været om samme aktivitet, 
men vi har hver især haft vores 
forskellige roller og interesser. 
Hicham brænder for fodbold, 
og jeg er kultur-iværksætter. 
Der har været en naturlig rol-
lefordeling, og hvis man skal 
engagere unge i frivilligt arbej-
de, er det vigtig, de unge kan 
spejle sig aktiviteten på mere 
end ét niveau.«

Det har også betydet meget 
for drengene, at de er blevet 
støttet af lokale virksomheder. 
For eksempel har Rema 1000 i 
Fløng sponsoreret drikkevarer 
og müslibarer til alle spillerne, 
og Carhartt har sponsoreret 
t-shirts. Logoet har de unge 
selv designet og tegnet sam-
men med andre lokale unge.  

»Det har været fantastisk, 
at vi har været bakket op og 
det har bidraget til at skabe en 
god turnering for alle,« lyder 
det fra drengene, som lover, 
at  der helt sikkert vil komme 
endnu en Charlotte Cup. 

Charlotte Cup viser 
hvad kvarteret kan
FODBOLDCUP. »Vi kan og skal alle bidrage til byens 
udvikling, det er en del af vores ansvar,« siger de 
to unge arrangører bag den afviklede indendørs-
fodboldturnering Charlotte Cuppen i Hedehusene. 
De to unge arrangører gør status efter et længere 
planlægningsforløb.

HEDEHUSENE: Kom og lær at strikke magic loop på Hedehusene 
Bibliotek torsdag den 7. april kl. 14.30-16.00, hvor bibliotekar 
og strikkeekspert Kristina Schelde viser dig, hvordan du skal 
gøre. Der er ingen tilmelding.

Krisehjælp til dit strikketøj

Foto: Farokh

REERSLEV OG STÆRKINDE: Hvis 
du vil hjælpe med at holde 
rent i Reerslev og Stærkinde 
sammen med en masse andre 
glade børn og voksne så er 
det på Søndag den 10. april 
kl. 10, du skal møde op ved 
forsamlingshuset. Her foregår 
de to landsbyers årlige ’store 
skraldedag’. 

»Sidste år var vi så mange, 
at vi nåede ned til Hedehu-
sene, ud mod Ishøj og ind i 
Hedeland. Der blev indsam-
let 150 kilo affald,« fortæller 
Johan Galster fra Reer-
slev-Stærkinde Landsbylaug.

Du behøver ikke tilmelde 
dig, men du må gerne selve 
tage et par havehandsker med 
og en refl eksvest, hvis du har 
det. Landsbylauget sørger for 
affaldssække og et begrænset 
antal refl eksveste, syv-taller 
og handsker.

»Der bliver altid så mange 
fyldte affaldssække langs ru-
terne, at vi ikke kan slæbe 
dem tilbage til Forsamlings-
huset. Vi vil derfor gerne 
bede om hjælp af en bilejer 
med en trailer til denne op-
gave,« siger Johan Galster og 
fortæller, at der efter ind-
samlingen vil være en lille 
forfriskning.

Affaldsindsamlingen varer 
til kl. 13 og man kan kontak-
te Reerslev-Stærkinde Lands-
bylaug på tlf: tlf. 2630 0648.

I resten af landet sker Af-
faldsindsamlingen den 17. 
april og er iværksat af Dan-
marks Naturfredningsforening 
og foretages af lokale enkelt-
personer eller foreninger. 

Store skraldedag på søndag

HEDEHUSENE: Kunstforeningen 
Humlen har gjort endnu et 
scoop og viser netop nu en 
udstilling med den ikke alene 
kendte, men også spændende 
kunstner, Søren Parmo.

Billedkunstner Søren Par-
mo er født 1966 i Danmarks 
ældste by - Ribe. Søren Parmo 
er inspireret af COBRA-bevæ-
gelsens ideer og udtryk. Inspi-
rationen fornemmes bedst i 
bestræbelsen på at udtrykke 
det umiddelbare og impulsive. 
Søren Parmo arbejder bl.a. i 
spændingsfeltet mellem mod-
sætningerne enkelhed og kaos 
- sjov og alvor. Det væsentligste 
kendetegn ved Søren Parmos 
værker er det legende og naive 
udtryk. Derudover er værker-
ne karakteriseret ved brug af 
stærke farver, fi nurlige fi gu-
rer og kringlede titler. Søren 
Parmo udstiller løbende på 
anerkendte gallerier i ind- og 
udland, fx sejler mange Mærsk 
skibe jorden rundt udsmykket 
med Søren Parmos billeder.

»Søren Parmo er ikke bange 
for at bruge sin kunst, - om 

det er på kaffedåser eller på 
vinetiketter, så kan man fi nde 
Søren Parmo, - hans kunst 
kommer ud, og går man på 
nettet, vil man se, at det er 
lettere at fortælle, hvor Sø-
ren Parmo ikke har sat sine 
spor, end om hans mange 

aktiviteter. Søren Parmo har 
ingen fi ne fornemmelser om-
kring sin kunst, men,« siger 
Preben Laursen fra Humlen: 
»Asger Jorn ville helt sikkert 
have nikket anerkendende til 
udstillingen i Hedehuset, Ho-
vedgaden 371 i Hedehusene.«

Figurerne og farvernes ven

Der blev samlet 150 kilo a� ald sidste år.

Søren Parmo udstiller i Hedehuset for Humlen.


