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Bispebjerg

Nyt om Lundehustorvet 
Anlægsbevilling på 12 mio kr. i budget 2020
Som led i budgetforliget er vedtaget en bevilling 
på 12 mio kr til projektering og anlæg af Lund-
hustorvet. 
Ryparken-Lundehus er et af de få kvarterer i byen 
uden et torv. Beboerne har derfor længe ønsket sig 
et sådant lokalt mødested som en vigtig forudsæt-
ning for et godt byliv. 
Butiksområdet ved Lundehuskirken, FAKTA og 
Emdrup vænge har et stort potentiale med læ og 
solskin. Pladsen bruges aktuelt kun til flaskecontai-
nere.  På den baggrund fik Bispebjerg Lokaludvalg 
i 2017 med  assistance af  STED By- og Landskabs-
arkitekter Aps udarbejdet et skitseforslag til et torv. 

Kringlet vej
I 2018 blev afsat midler til til projektering, og denne 
kom så småt igang i løbet af 2018. 
Princippet fra det foreslåede projekt i form af en cir-
kel med trafikdæmpende niveauskift ved indkørsel 
til torvet blev fastholdt, men kommunen foretrak 
såkaldt Københavnerfortovs belægning. 
Så langt kom vi. Men pludselig gik alting istå, og i 
2019 blev projekteringen sat på pause på grund af 
et såkaldt anlægsstop. 
Som oplæg til budget 2020 foreslog forvaltningen 
endog, at alle planer om Lundehustorvet blev af-
lyst, og at projektet skulle sløjfes. 
Hvad er præcis skete ved budgetforhandlingerne 
er svært at gennemskue, men det synes som om, 
at det var Enhedslisten, der foreslog, at projektet al-
ligevel skulle gennemføres. Og så var der pludselig 
flertal for at afsætte knap 12 mio kr. til realisering 
af projektet. 
Både lokalområdets borgere og lokaludvalget glæ-
der sig til at komme videre med denne sag, og vi hå-
ber, at det ikke igen bliver sat i stå af et anlægsloft. 
                                                                                   AHe

Som led i budgetforligtet blev vedtaget, at det tidligere Ple-
jecenter Dortheagården på Frederiksborgvej fremover skal 
omdannes til det nye center for modtagelse og indkvartering 
af nyankomne flygtninge. Et tilsvarende center har hidtil lig-
get på Ottiliavej i Valby, der nu nedlægges. På budget 2020 
er derfor afsat cirka 8 mio kr. til formålet. Dortheagården skal 
dog bygges om, inden flytningen kan lade sig gøre og dette 

kommer til at tage lidt tid. Det nye center kommer derfor 
først til at modtage og indkvartere nyankomne flygtninge fra 
marts 2021. En af funktionerne på modtagecenteret er det 
såkaldte “Welcome House”, der i nogen grad drives af frivillige 
hjælpeorganisationer. Dette flyttes af ligeledes fra Ottiliavej til 
Dortheagården.
                                                                                     AHe

Nyt ankomstcenter for flygtninge på Dortheagården

Bispebjerg Lokaludvalgs oprindelige skitseforslag til 
Lundehustorvet udarbejdet på baggrund af en bor-
gerinddragelsesproces. Skitseforslaget er tegnet af 
STED By- og Landskabsarkitekter Aps 

De sidste 3 år er Lundehustorvets flaskecontainerne 
en gang om året blevet flyttet, og istedet er der så ar-
rangeret en improviseret torvedag med morgenmad, 
musik, underholdning, aktiviteter for børn, og fore-
drag ved diverse oplægsholdere.

FNs Verdensmål som lokal udfordring



Bispebjerg Lokaludvalgs puljemidler
Af Alex Heick.  
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Næste ansøgningsfrist til bydelspuljen: 
Fredag 1.  november kl. 24 

Har du en idé til at gøre Bispebjerg Bydel til en sjovere, grønnere, tryggere og mere 
attraktiv bydel, så kan du søge om økonomisk støtte fra Bispebjerg Bydelspulje. Puljen 
fordeler årligt 2,5 millioner kroner til lokale projekter.  Der kan ansøges fire gange om 
året. Man får besked om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet, dagen efter næste 
lokaludvalgsmøde.

Hvem kan søge?
Borgere, grupper, foreninger, organisationer, netværk eller institutioner kan søge om 
støtte til aktiviteter, der afvikles for borgere i Bispebjerg Bydel. 
Aktører, der ikke hører hjemme i bydelen, kan søge om støtte, hvis projektet kommer 
bydelens borgere tilgode. 
Lokale aktører prioriteres dog højst.

Hvad kan der søges om støtte til?
Bispebjerg Lokaludvalg støtter aktiviteter, der styrker bydelens sociale og kulturelle 
ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering, forskønner bydelen, og/eller 
samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund. 
I vurderingen af ansøgninger lægger Lokaludvalget vægt på, at puljemidlerne kommer 
store grupper af borgere til gode, og at der er en rimelig medfinansiering eks. i form 
af egen arbejdskraft. 
Læs mere på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside: www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Lokaludvalgets perspektiv
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Budget 2020
Københavns Kommunes budget for 2020 er 
nu vedtaget. 
De fleste udgifter i et kommunalt budget er 
ikke til diskussion. Mange udgifter er lovbundne 
såsom sociale ydelser, eller går til lønninger til 
ansatte og drift af institutioner. 
Set fra Bispebjerg Lokaludvalgs perspektiv 
knytter interessen sig derfor mest til bevillinger, 
der medfører ændringer i vilkår for bydelens 
indbyggere.

Herved overses bydækkende ekstrabevillinger 
på eksempelvis børne- og ungdomsområdet, 
som også kommer lokalområdet til gode. Så-
danne ting er det dog svært at sætte ord på. 
Derfor skal her fokuseres på de nye bevillinger 
og invitativer, der vedrører vores bydel set fra 
lokaludvalgets perspektiv. 
Som altid er der i et sådant budget både ting, 
som man kan glæde sig over, og ting som man 
må tage til efterretning.

Frederiksborgvej
I budgettet blev afsat 6.3 mio kr. til forbedring 
af Frederiksborgvej. Når det lægges oveni de 
6.7 mio kroner, som Områdeløft Nordvest har  
afsat, bliver det ialt 13 mio. 
Det er mange penge, men rækker faktisk kun til 
at forbedre afgrænsede områder. Fokus på den 
aktuelle omdannelse vil derfor være at skabe  
rum for ophold og at forbedre trafiksikkerhed 
og belysning omkring de tre kryds ved Hovme-
stervej, Landsdommervej og Rentemestervej. 
Frederiksborgvej er dimensioneret til både en 
sporvogn og tæt biltrafik. Men i vore dage er 
Frederiksborgvej fra bakken og ind mod byen 
trafikalt set en sidevej. Det er let med trafikale 
tiltag at bremse den vanvidskørsel, der som-
metider foregår på det lange lige stykke ned ad 
bakken. Desuden kan etableres en slags plads 
på hjørnet af Landsdommervej og Frederiks-
borgvej. 
Hvad der præcis kommer til at ske, er dog uaf-
klaret, idet Områdefornyelse Nordvest netop er 
ved at begynde en borgerinddragelsesproces 
herom. 

Vil du være med, så kontakt Område-
fornyelse Nordvest.
En trafikal opgradering af Frederiks-
borgvej som færdselåre har længe 
stået på kommunens to-do liste. For 10 
år siden blev Frederiksborgvej mellem 
Glasvej og Frederikssundsvej renove-
ret, og på et tidspunkt når man nok 
også frem til den del af Frederiksborg-
vej, der ligger op ad bakken. Det kan 
dog godt have lange udsigter.
De aktuelle tiltag med fokus på trivsel, 
trafikal sikkerhed, steder til ophold,  
belysning og træer kan ikke erstatte 
den mere omfattende trafikale reno-
vering, der nok kommer engang.

Nørrebro Stationsområde
På budgettet blev afsat 5.5 mio kr. til 
fornyelse af Nørrebro Stationsområde. 
Nørrebro Station er ét af de vigtigste 
trafikknudepunkter i Hovedstadsom-
rådet. Byrummene omkring stationen 
er imidlertid nedslidte og kaotiske.
Der blev i budgettet afsat 0,5 mio. 
kr. til ny belysning på Lyngsies Plads. 
Desuden blev  bevilget 4,8 mio til Ba-
zargrunden. 
I 2015 udarbejdede COBE arkitekter 
et idéoplæg for stationsområdet i tæt 
samarbejde med Nørrebro Lokalud-
valg, Bispebjerg Lokaludvalg, Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, borgere, 
grundejere og andre interessenter. 
Forventet pris 50 mio kr. for at skabe 
et ordentligt torv foran Føtex og mo-
dernisere passagerne langs højbanen. 
Det idéoplæg så vi gerne realiseret, så 
Nørrebro Stationsområde ikke bare er 
et sted, som man bevæger sig igen-
nem, men et sted, hvor man kan op-
holde sig. Vi er dog meget tilfredse 
med, at der er afsat 5.5 mio kr. Det er 
en god begyndelse. 

Ryparken idrætsanlæg
På grund af udfordringer med uro og 
uhensigtsmæssig adfærd på flere af  
kommunens idrætsanlæg er afsat mid-
ler til fast bemanding blandt andet i 
Ryparkens Idrætsanlæg man-fre 15.00-
24.00 og lør-søn 7.00-24.00.

Kirkegårdsmuren
Den lange røde mur rundt om Bispe-
bjerg Kirkegård er mange steder ved 
at falde sammen. I budgettet er afsat 9 
mio kr. til genopretning af muren (læs 
mere på side 7). 

Boliger til sindslidende i Ryparken
Det vækker bekymring blandt borgere 
i Ryparken-Lundehus, at man her har 
besluttet tre steder at bygge boliger 
til svage medborgere. I budget 2020 
er afsat 173 mio kr. til flytning af in-
stitutionen Rønnebo for sindslidende 
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fra instutionsområdet Bystævneparken i 
Husum til Ryparken 75-81. Det kostede nok 
kun 1/3, hvis Rønnebo var blevet renove-
ret, hvor det ligger. Men Bystævneparken 
er udnævnt til at være en del af Tingbjerg, 
selvom de to områder intet har med hin-
anden at gøre. Ved at bygge ejerboliger 
og familieboliger i Bystævneparken i Hu-
sum kan befolkningssamensætningen i 
Tingbjerg herved ændres rent teknisk, 
hvilket kan bidrage til at få Tingbjerg væk 
fra ghettolisten.
Holdningerne i sagen blandt lokaludval-
gets medlemmer er delte, men vi har mod-
taget mange bekymrede henvendelser 
herom fra enkeltpersoner (se eksempelvis 
læserbrevet på avisens bagside). 
For at belyse holdningen blandt borgerne 
i området har vi adspurgt denne del del 
af Bispebjerg Lokaludvalgs elektroniske 
Borgerpanel. Besvarelsen foreligger ikke 
ved avisens redaktionellle deadine. 

Andre ting i budgettet
- Der af sat 3.9 mio kr. til flytning af Borger-
service fra Biblioteket på Rentemestervej 
til Nørrebrohallen. Istedet flyttes visse ak-
tiviteter fra Tomsgårdsvej 35 til Biblioteket.
- Der er bevilget 1.4 mio kr. til udvikling af 
en kvarterplan for FSB Bispeparken. 

Ting som er skubbet ud i fremtiden
- 25.000 børn og voksne bruger skoleha-
verne i Lersøparken hvert år. Et projekt til 
4.2 mio til et undervisningslokale i skoleha-
verne til undervisning i kulde og regnevejr 
blev heller ikke til noget i denne omgang. 
-  Det er svært at finde moderne lokaler til 
praktiserende læger på Bispebjerg. Lokal-
udvalget havde håbet, at Dortehagården 
kunne bruges til lokaler for en række mo-
derne lægepraksis. I budgettet har man 
dog besluttet en anden anvendelse for 
bygningen (se avisens forside). 
-  Der foreligger et projekt om renovering 
af centralbygningen i Ryparkens idræts-
anlæg. Projektet, der skulle have været i 
udbud i 2019, er udskudt på ubestemt tid. 
- Den nu afsluttede ”Områdefornyelse Fug-
lekvarteret” brugte for år tilbage tid og 
kræfter på et skybrudsprojekt for Glente-
vej, Ørnevej og Vibevej, der også forbedrer 
byrummene ved at plante træer og grønt. 
Projektet medfinansieres af HOFOR og 
Staten, men er udskudt på ubestemt tid. 
- Lokaludvalgets forslag om, at der skal 
udarbejdes en kortlægning af bevarings-
værdige industribygninger i Nordvestkvar-
teret, inden de risikerer at være jævnet 
med jorden, blev heller ikke tilgodeset. 
Vi vil i lokaludvalget undersøge, om det 
det er noget, som vi selv kunne lave i eget 
regie, og efterfølgende forsøge at formidle 
konklusionerne til Rådhuset. 

Lokaludvalgsmøder er åbne
Alle kan møde op til et lokaludvalgsmøde.  
Det første kvarter af mødet er forbeholdt 
spørgetid fra borgerne, og også du er altid 
velkommen. Mødedagsordener kan ses på 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.
                                                              Alex Heick

 

Nyt fra Kulturnet
Af Jette Varn
Takket være vort samarbejde med oplys-
ningsforbundet Kursusringen inviterer vi 
til 2 GRATIS debatoplæg i dette efterår.
Dog betales som sædvanlig kr. 15.- for 
kaffe/te og madder.

Torsdag 24. oktober kl. 14.00
Nelson Mandela
Torsdagscaféen får besøg af Annette 
Bohn, der fortæller om Nelson Mande-
las utrolige liv, og lægger op til debat 
om hans politiske virke og kampen mod 
apartheid. Hans kamp for et demokratisk 
og frit samfund, hvor alle mennesker le-
ver sammen i harmoni og med lige mu-
ligheder er fortsat høj aktuel.

Onsdag 20. november kl. 14.00
Klimafilmen Oprørske Oldemødre
Le og græd med den 91 årige Shirley og 
den 82 årige Hinda, som på deres elscoo-
tere drog tværs over USA for at sætte fo-
cus på klimaændringerne. Det er også  en 
film om venskab, alderdom, livet og frygt 
for døden.
TAK til Bispebjerg Lokaludvalg som med 
deres støtte til paraplylicens gør det 
muligt at vise film på Præstelængen samt 
i Karens Hus.

Torsdag 21. november kl. 14.00
Stærke, modige og viise kvinder
Denne torsdag får vi besøg af historie-
fortælleren og oplægsholderen Elisabeth 
Nielsen, som fortæller om kvinder, der 
turde gå mod strømmen og ændre bille-
det af, hvad kvinder formår.… Det skal vi 
nok få en god debat om.

Lørdag 30. november kl. 13 – ca. 17.
Julestue og workshop i Karens hus.
Bispebjerg Bakke 8. Bus 6A ad Tagensvej.
I samarbejde med Agendaforeningen 
og Grøn Hverdag holder vi traditionen 
tro julestue. Vi laver smukke juledekora-
tioner i naturmaterialer, og synger julens 
sange ved det efterfølgende kaffe/tebord 
med gløg og æbleskiver. Leif Löding Wil-
lumsen hygger om os med julemusik og 
gamle danske sange. Pris: Kr. 30,00. Gerne 
tilmelding enten til foreningen.kultur-
net@gmail.com eller 22138710.
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Møntmester Plads
Onsdag 23. oktober kl. 17-18.30
Allerede nu kan man opleve og glæde sig over en serie af 
kæmpestore kunstværker, som pryder 16 husgavle på Mønt-
mestervej og Rentemestervej. 
Gadegalleriet er led i Områdefornyelse Nordvests strategi 
om at skabe overraskelser i hverdagen. 
Kunsten skal samle og forundre, skabe værdifulde byrum, 
som vi har lyst til at opholde os i, og minde os om, at byen 
er vores. 
Med økonomisk støtte fra forskellig side har Jens-Peter Brask 
håndplukket kunstnerne på tværs af landegrænser for at 
sikre en alsidig variation  og kvalitet, som står mål med am-
bitionerne.

Gadegalleri Nordvest på 16 gavle er færdigt
Det skal markeres! 
Onsdag d. 23. oktober kl. 17.00 - 18.30 fejres gadegalleriet, 
som indvies af Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager 
Olsen og Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde. 

Rundvisning
Gadegalleriet er skabt i et samarbejde mellem Område-
fornyelse Nordvest, den anerkendte kurator Jens-Peter Brask, 
samt ikke mindst den lokale andelsforening AB Mønten, som 
stillede sine blanke gavle til rådighed. 
Ferniseringen sluttes af med, at kurator Jens-Peter Brask ta-
ger os på en guidet tur gennem byens nye kunstpromenade.

Selv ferniseringen foregår på Møntmester Plads, hvorfra den 
guidede tur også udgår.

 
Kurator, Jens-Peter Brask har siden 2017 sikret Køben-
havns Nordvestkvarter et gadegalleri i verdensklasse ved 
at formidle bemaling af 16 husgavle hos AB Mønten på 
henholdsvis Rentemestervej og Møntmestervej. 

Projektet er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg, Køben-
havns Kommunes Legat til Stadens Forskønnelse og 
Almene Bedste, Beckett-fonden og Områdefornyelse 
Nordvest.

Invitation til “Fernisering” på Gadegalleri Nordvest
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Karens Hus
Nyt fra agendaforeningen

Af Tom Jørgensen
Agendaforening Nordvest i Karens Hus
www.agendaforening-nordvest.dk

Bispebjerg Bakke 8 
”Stedet hvor miljøinteresserede mødes”. Kig ind 
fredage mellem 11 og 15, hvor der er åbent hus. 
Kom også og få glæde af vore gratis arrange-
menter i Karens Hus, - og tag din nabo med.

Gratis arrangementer åbne for alle
Tirsdag 12. november kl. 19. Opfindsom-
hed og ressourcebevidsthed under besæt-
telsen.  
Det sunde liv i trange tider. Med baggrund i 
sin bog: Husmor i en rationeringstid – køkken-
liv under besættelsen - vil Historiker Dorthe 
Chakravarty fortælle om, hvordan man klarede 
sig trods mangel på alle sædvanlige varer. 
Her er nogle overskrifter fra bogen: Udnyt alt! 
Undgå spild af Mad! Genbrug er værn mod ar-
bejdsløshed. Havedyrkning uden kunstgødn-
ing. Grøftekantens gaver. Krigshaver og skole-
haver. 
Deltagelse er gratis, men gerne tilmelding på
mail@agendaforening-nordvest.dk eller til 
Tom Jørgensen på tlf. 2653 8091 eller SMS.

Lørdag 30. november. 
Julestue i samarbejde med Kulturnet
Der er ydet tilskud fra Bispebjerg Lokaludvalg.

Repair Café Nordvest
If You can´t fix it, You don´t own it

Repair Café er nu nået til Nordvest
Vi søger frivillige til en ny Repair Café i Nord-
vest. Er du en haj på en symaskine, ferm med 
en loddekolbe, god til at koordinere og holde 
tungen lige i munden? Har du lyst til at hjælpe 
en gang imellem (max. 3-4 timer en gang om 
måneden), og synes, at genbrug og bære-
dygtighed er vigtigt for kloden og fællesska-
bet? Så hører vi meget gerne fra dig.
Repair Cafe Danmark er en non-profit forening 
med danske Repair Cafeer i hele landet. Alle 
arbejder 100% frivilligt – både i hovedforenin-
gen og i de lokale afdelinger.
Læs på Facebook om Repair Café Nordvest 
Du kan komme i kontakt med Reparationsnet-
værket via: Trine Seidelin Hagen, Det Økolo-
giske Råd. Tlf. 33 15 19 46.

Eller: info@repaircafedanmark.dk

Lundehus Kirke
Af Ebbe Lauridsen

Duruflés Requiem
Søndag 27. oktober kl. 15
Skønt den franske komponist og organist Maurice 
Duruflés (1902-1986) dødsmesse ifølge komponisten 
selv er en refleksion over menneskets angst, når det 
står over for mysteriet om livets afslutning, står vær-
ket alligevel som noget af det smukkeste og mest 
livsbekræftende, der nogensinde er skrevet for kor.
Koret udgøres af kirkekorene ved Lundehus- og Sions 
kirker + solister. Det virtuose orgelakkompagnement 
spilles af Johan Sigvard Jensen. Dirigent er Rasmus 
Anthonisen. Gratis adgang til koncerten.

Den danske broder i Assisi
Onsdag den 13. november kl. 19.30
Måske så du Broder Theodor, da han fik besøg af 
”Gintberg på kanten” i ét af DR’s programmer? Hvis 
du gjorde, har du sandsynligvis ikke glemt det, for 
Broder Theodor gør indtryk ved sit milde væsen og 
sin skarpe replik. 
At være pilgrim er et emne, som diskuteres rundt 
omkring. Hvad er en pilgrim. Findes der”rigtige” og 
“forkerte” pilgrimme? Vi danskere har det jo med ikke 
at bære troen udenpå. Men derfor kan vi nok gøre os 
lidt overvejelser ”indeni”. Måske kan broder Theodor 
hjælpe tanker på vej. 

Orgelkoncert med Dennis Venzel.
Søndag den 24. november kl. 15
Velkommen til orgelkoncert, hvor man vil høre Den-
nis Venzel udnytte Lundehus Kirkes smukke orgels 
mange klangmuligheder. 
Han vil spille tysk og dansk orgelmusik spændende fra 
år 1650 og frem til 1960 med et repertoire bestående 
af værker af J. S. Bach, Max Reger, Mendelssohn, Niels 
la Cour samt improvisationer. Gratis adgang.

Græskaraften
Onsdag den 23. oktober kl. 17.00 – 19.00
Kom og skær flotte græskar sammen med FDF og 
Lundehus kirke! Alle kan deltage, og det er ganske 
gratis. Når aftenen slutter, tager man sin græskarlygte 
med sig hjem. Der er græskar til alle, varm (græskar-)
suppe med boller og hyggelig-uhyggelig stemning 
inde og ude. Aftenen begynder i kirken med fælles-
sang og indledning ved kirkens præster. Klokken 19 
tænder vi lys i alle de flotte græskar, og siger tak for 
i dag.

Nørkleklub - repair café
Første og tredie tirsdag i måneden 14.30 – 16.30
Første og tredje tirsdag i måneden er dækket op med 
garn, nål og tråd til en hyggelig eftermiddag. Tag dit 
eget håndarbejde med eller brug nørkleklubbens 
materialer. Du kan strikke og hækle til eget brug el-
ler følge Røde Kors’ nørkleprogram. Og det er også 
muligt bare at nyde kaffen og den gode stemning. 

Frivillige foreninger inviterer 
’VærDI(G) – BLIV frivillig!’ 
Af Line Ellen Krabek
Mandag d. 18. november 16.30-18.30
Integrationshuset Kringlebakken, Tuborgvej 256
2400 København NV 
Mandag 18. oktober inviteres borgere fra Nørrebro og Nordvest til en 
hyggelig kop kaffe i Integrationshuset Kringlebakken. Her kan du som 
borger høre mere om frivilligt arbejde i lokale foreninger. Arrangementet er 
arrangeret af Frivilligcenter SR-Bistand i samarbejde med Integrationshuset 
Kringlebakken. 
Som frivillig kan man gøre en kæmpe forskel for andre mennesker, en god 
sag, eller for samfundet. Frivilligt arbejde kan tage sig ud på mange måder, 
og det er altid muligt at finde noget, som passer den enkeltes interesser, tid 
og behov. I dag er hver tredje dansker frivillig – og særligt i hovedstadsom-
rådet er mange engageret i det sociale arbejde. Men der er stadig masser af 
plads til endnu flere, der har lyst til at gøre en forskel. 
Til ’VærDI(G) – BLIV Frivillig!’ vil 3 foreninger fra Nørrebro og Nordvest 
fortælle om deres aktiviteter, hvordan det frivillige arbejde er, samt hvordan 
man kan engagere sig. Derudover vil der være plads til at spørge ind og 
blive klogere på de mange tilbud. 
Så er du nysgerrig på dit lokaleområde, på frivilligt arbejde, og brænder du 
for at gøre en forskel – så kom endelig forbi. Der er gratis kaffe og the. 
 
Yderligere oplysninger fås: 
Frivilligcenter SR-Bistand Frivillig- og foreningskonsulent Line Ellen Krabek 
lek@sr-bistand.dk 35397197

BISPEBJERGLOKALUDVALG.KK.DK
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DET SKER PÅ BIBLIOTEKET
BIBLIOTEKET • RENTEMESTERVEJ 76 • 2400 KØBENHAVN NV • WWW.BIBLIOTEK.KK.DK/BIB

BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76 

2400 København NV
bibliotek.kk.dk/bib

facebook.com/BIBLIOTEKETrentemestervej 

Kontakt (Biblioteket Online) 
Tlf. 3366 6000  
E-mail: bibliotek@kff.kk.dk

Åbningstider 
Mandag - fredag kl. 8.00 - 22.00
Adgang efter kl. 18.00 man. - fre. med sundhedskort 
Lørdag & søndag kl. 8.00 - 15.00 

Borgerservice 
Mandag - onsdag kl. 10.00 - 16.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

Biblioteksbetjening 
Mandag - fredag kl. 13.00 - 18.00
Lørdag kl. 11.00 - 14.00

PÅ BIBLIOTEKET FINDER DU OGSÅ
             LEKTIECAFÉ
Caféen er et tilbud til børn og voksne under uddannelse. Mandage og 
onsdage kl. 16.00 - 18.00 kan du få hjælp til lektierne eller til at arbejde 
selvstændigt med opgaverne. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke 
nødvendig. Du finder lektiecaféen i Børn & Unge biblioteket på 1. sal.

             IT-CAFÉ
Tilbuddet er for alle, og du skal bare møde op. Her kan du i dit eget 
tempo lære om Internettet, e-mail, tekst- og billedbehandling m.v. 
Det er frivillige, der hjælper dig, og det er gratis. Du finder IT-caféen i 
foyeren i stueetagen mandage, tirsdage og torsdage kl. 10.00 - 14.00.

             SKRIVEKLUBBER
Vær med når vi deler vores egne tekster med hinanden. 
SKRIVEKLUB vol1 onsdage kl. 9.00 - 11.00.  
Kontakt Katrine: kls_p93@hotmail.com

VÆRKSTEDERNE PÅ BIBLIOTEKET
BIBLIOTEKETs værksteder er genåbnede efter en stor vandskade 
lukkede området. Følg med på bibliotek.kk.dk/vaerksteder og 
facebook.com/groups/vearkstederne.

HÅNDARBEJDE PÅ BIBLIOTEKET

Få hjælp til dit håndarbejde i værkstedet på 3. sal mandage kl. 16 - 19. 
Hver mandag introduceres et nyt tema kl. 17 - 19. 
Materialeudgift til dagens tema: 30 kr. som betales via MobilePay. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

TIRSDAGSTEGNING 
Alle tirsdage er der tegneundervisning i værkstedet på 3. sal 
kl. 18 - 21. Tilmelding er ikke påkrævet. 
Pris: 50 kr., som betales via MobilePay.

TORSDAG 24. OKT. · KL. 10.00 - 10.35

SYNG MED MIG
Sang & dans for de 3 - 5 årige. Gratis 
adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419.

LØRDAG 26. OKT. · KL. 10.30 - 11.00

EVENTYRFORTÆLLING
For børn fra 3 år. Gratis adgang. 
Begrænset antal pladser. 

SØNDAG 27. OKT. · KL. 11.00 - 13.00

LIG&LYT TIL DITTE OKMAN
Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

MANDAG 28. OKT. · KL. 10.00 - 10.40

BØRNEBIO
Film for børn fra 3 år. Gratis adgang. 
Tilmelding på tlf. 2939 8419.

TIRSDAG 29. OKT. · KL. 10.15 - 10.50

PRIKKEN
Teater med AstaBasta. Fra 3 år. Gratis 
adgang. Tilmelding på tlf. 2939 8419.

TIRSDAG 29. OKT. · KL. 18.00 - 20.00

DEBAT M. TEKNIK- & MILJØ-
BORGMESTER & 
FN-FORBUNDET KBH
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 

ONSDAG 30. OKT. · KL. 10.30 - 11.30

MAVELEJE-LEGE 
& BABYMASSAGE
For forældre med baby 0 - 8 mdr. 
Pris: 50 kr. www.billetto.dk. 

ONSDAG 30. OKT. · KL. 14.30 - 16.30

FRA VÆRK TIL HÆRVÆRK 
- EN DIGTSAMLING
Oplev en poetisk lydcollage.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

TORSDAG 31. OKT. · KL. 19.00 - 20.30

TORSDAGSTREAT: 
MØD PETER ØVIG
I samarbejde med Plusbog.dk.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

LØRDAG 2. NOV. · KL. 10.00 - 11.00

RYTMIK & PEP-LEG 
MED GLOBAL KIDZ
For de 2 - 5 årige. 
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

LØRDAG 2. & SØNDAG 3. NOV.

SKULPTURKUNST 
MED POWERTEX
ris: 800 kr. www.billetto.dk 

TIRSDAG 5. NOV. · KL. 10.15 - 10.45

MUSIKULLA
Leg, sang og bevægelse 
for de 1,5 - 3 årige. Gratis adgang. 
Tilmelding på tlf. 2939 8419.

ONSDAG 6. NOV. · KL. 9.30 - 10.00

EVENTYRFORTÆLLING
For de 3 - 4 årige. Gratis adgang.
Tilmelding på tlf. 2939 8419. 

TORSDAG 7. NOV. · KL. 11.00 - 13.00

BARSELSBAR: DATA, 
SIKKERHED & ALGORITMER 
Gratis adgang. Tilmelding via 
begivenhed på Facebook. 

LØRDAG 9. & SØNDAG 10. NOV.

PLANTEFARVNING 
Pris: 800 kr. www.billetto.dk

LØRDAG 9. NOV. 
KL. 10.00 - 11.00: BØRN 1,5 - 3 ÅR
KL. 11.00 - 12.00: BØRN 4 - 6 ÅR

BIBLOLEG 
MED LEGEFABRIKKEN
Pris pr. barn: 30 kr. www.billetto.dk 

SØNDAG 10. NOV. · KL. 10.00 - 14.00

FAMILIEVÆRKSTED: 
SKROTROBOT
For børn med deres voksne.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

SØNDAG 10. NOV. · KL. 11.00 - 13.00

LIG&LYT TIL SIMI JAN
Gratis adgang. Ingen tilmelding. 

TIRSDAG 12. & ONSDAG 13. NOV.
BEGGE DAGE KL. 10.00

FYRTØJET - FRIT EFTER...
Dukkeforestilling af Teater Værk. 
For de 6 - 10 årige. Gratis adgang. 
Tilmelding på tlf. 2324 9214.

LØRDAG 16. NOV. · KL. 10.00 - 11.00

AKROYOGA & PEP-LEG 
MED GLOBAL KIDZ
For de 3 - 6 årige.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

TIRSDAG 19. NOV. · KL. 10.00 - 10.30

MOSTER ZILETTE
Sang og teater for de 1,5 - 3 årige.
Gratis adgang. 
Tilmelding på tlf. 2939 8419.

ONSDAG 20. - LØRDAG 30. NOV. 

CABARET MED 
NØRREBRO MUSICALTEATER
www.norrebromusicalteater.dk

O
K

T. - N
O

V
.

LIG&LYT
I EFTERÅRET
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Grundtvigs Kirke
Af Ulrike Tine von Rosen

Juleklip og julerundvisning
I Grundtvigs Kirke tager vi forskud på julen, når vi allerede 
i oktober inviterer til juleklip med genbrugsmaterialer. 
Gamle nodeark, bibler og salmebøger får nyt liv, når vi for-
vandler dem til juletræer, julestjerner og andet julepynt. 
Alle kan være med, og vi serverer lidt at spise undervejs. 
Det, vi frembringer, vil blive solgt til fordel for kirkens me-
nighedspleje, som står for at uddele julehjælp og andet 
socialt arbejde. 
Vi mødes torsdag 24. oktober og 7. november kl. 17-19 i 
kirkens krypt, - hvor man bare møder op.
 
Rundvisning for børn og barnlige sjæle 23. november
Lørdag 23. november kl. 13 er der som noget nyt en sær-
lig rundvisning for børn og barnlige sjæle om Grundtvig, 
salmer, traditioner og julen. 
Efter en kort intro går vi op på loftet, hvor der vil være 
julegodter, og man kan skrive juleønsker til julemanden. 
Måske dukker selve julemanden op. 
Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig på 
www.grundtvigskirke.dk i arrangementet i kalenderen. 

Aftensang & Aftensmad  
Hvis kulde, riv, rav og rusk og forsmag på julen bliver for 
meget – og du hellere vil drømme dig til varmere himmel-
strøg, så har Aftensang & Aftensmad tirsdag 29. oktober 
kl. 17 et særligt græsk islæt med salmer af Grundtvig in-
spireret af den græske kirke, græsk mad, græsk musik og 
andre indslag. Gratis adgang, ingen tilmelding.

Vilkår for at søge om tilskud
-  At ansøger bekræfter at have anskaffet affaldssorterings 
beholderne eller installeringen heraf til affaldssortering

-  At ansøger accepterer ’Københavns kommunes behand-
ling af persondata’

-  At det fremgår af kvitteringen, at denne er betalt, og at 
der er tale om et system/beholdere til affaldssortering eller 
installering heraf

-  At kvitteringen er dateret efter 15. februar 2019 og senest 
31. oktober 2019.

-  At det ansøgte tilskud (refusion) ikke overstiger de afhold-
te udgifter til indkøb og installering, og i alt ikke overstiger 
400 kr. pr. bolig

-  At der ikke tidligere er udbetalt tilskud efter denne ord-
ning til adressen.

-  At der ansøges om tilskud til den bolig, hvor ansøgeren 
har folkeregisteradresse.

-  At boligen er beliggende i Københavns Kommune

-  At ansøgningen er modtaget senest 31. oktober 2019

-  Der gives ikke gives tilskud til fragt og levering

  København Sorterer
   Køb et smart sorteringssystem til dit køkken
                                           
  Af Ditte og Ane 
                                             Projektledere for KBH sorterer

Få tilskud til indendørs affaldsbeholdere
Københavns Kommune vil gerne gøre det nemmere for dig 
at sortere dit affald. Derfor tilbyder vi at give tilskud på op til 
400 kr. (pr. bolig) til at købe indendørs affaldsbeholdere eller 
sorteringssystemer til din lejlighed eller dit hus.
Tilskuddet kan søges til og med 31. oktober 2019. 

Hvad kan jeg få tilskud til?
Til og med 31. oktober 2019 kan alle københavnere få tilskud 
på op til 400 kr. til en ny sorteringsbeholder eller et sorterings-
system. Du kan selv vælge den type beholder, som passer til 
dit hjem.
Du kan eksempelvis få tilskud til et system med fire små affalds-
beholdere til plast, metal, glas og pap, så det bliver nemmere 
at sortere i hverdagen. 
Så længe der er tale om systemer/beholdere til affaldssortering 
eller udgifter til installering af systemet, er det dækket. Bemærk 
at der ikke gives tilskud til levering. 

Hvordan får jeg tilskud? 
Vælg det udstyr, som du gerne vil købe, køb det og behold 
kvitteringen. Du skal have købt og betalt for dit udstyr samt 
indsendt din ansøgning senest 31. oktober 2019 - bemærk at 
dato for køb tydeligt skal fremgår af uploadet kvittering.   

For at kunne søge om tilskud(refusion), skal du have følgende 
klar: 
- Dit NemID til at logge ind (husk at bruge forenings- eller virk-
somheds NemID, hvis du søger på vegne af andre)
Kvitteringen skal medsendes indscannet som et billede eller 
en pdf. 
Bemærk at dato for indkøb skal fremgå på det vedhæftede.
Du modtager tilskud (refusion) på din Nemkonto. 
 
Boligforeninger
Hvis du gerne vil søge om tilskud til flere adresser på vegne af 
din boligforening, så kontakt os ved at skrive en mail til kbh-
sorterer@kk.dk.  
Vi håber på at have sagsbehandlet alle ansøgninger om tilskud 
inden udgangen af 2019. 
Har du spørgsmål vedrørende din ansøgning, er du velkommen 
til at sende en mail til os på kbhsorterer@kk.dk.

Vær med i fællesskabet i Bellahøj Kirke

Find flere arrangementer på: 
www.bellahoejkirke.dk

Bellahøj-Utterslev Sogn      Frederikssundsvej 125 A      2700 Brønshøj      Tlf. 38 28 55 58      www.bellahoej-utterslevsogn.dk

Bellahøj Kirke 
Frederikssundsvej 125A 
Brønshøj

Lørdag d. 26. oktober kl. 20.00

Koncert med kirkens band:   
ØrtingHoinessRahbæk.

Torsdag d. 7. november kl. 19.00

Aftenrum med forfatteren Dy Plambeck, 
der fortæller om sin bog ”Til min søster”. 

Lørdag d. 23. november kl. 19.00

Koncert med Gospel Unusual. 

Lørdag d. 30. november kl. 16.30

Sigurd Barrett synger julen ind. 

Koncerter og danseforestillinger 
I november byder Grundtvigs Kirke byder også på 
en vifte af kulturelle og musikalske begivenheder 
fra Orgel-mesterkoncert med Buxtehudes værker 
torsdag den 7. november kl. 19.30 til Amatørsym-
fonikernes Efterårskoncert lørdag den 9. november 
kl. 16 og danseforestilling med 30 internationale 
dansere tirsdag og onsdag den 19. og 20. november 
kl. 16 og 19.  
Læs mere på vores hjemmeside i kalenderen.

Orgelmesterkoncert Torsdag d. 7. november 2019, Kl. 
19:30 til kl. 20:45
Diderik Buxtehude - Nordens største barokkomponist. 
Babett Hartmann, organist i Grundtvigs kirke, dykker 
ved denne orgelmesterkoncert ned i Buxtehudes kom-
positionsunivers.
 

 

Foto Kim Matthäi Leland

G&T-natkirken torsdag 14. november kl. 20 
Her tager vi et stort og alvorligt emne op, når Flem-
ming Schollaart, formand for Foreningen Aktiv Død-
shjælp kommer på besøg til en samtale om aktiv 
dødshjælp. 
Gratis adgang, ingen tilmelding.
 
Læs meget mere på www.grundtvigskirke.dk, hvor 
der er også er flere arrangementer – bl.a. Messias-
koncert og orgelmesterkoncert med storslået lysde-
sign til.
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Spejder
for hele familien
hos Lundehus-spejderne
Af Tanja Rosenberg Nielsen
Gruppeassistent hos Lundehusspejderne

Næste arrangement afholdes lørdag 
26. oktober kl. 10-12
Strødamvej 1

Hos Lundehus-spejderne har vi normalt 
især tilbud til børn i skolealderen. Men 
som noget ekstraordinært vil vi afholde 
tre gratis lørdagsarrangementer for fami-
lier i løbet af efteråret 2019. 
Arrangementerne vil primært henven-
de sig til børn i børnehavealderen og 
deres forældre, men større eller mindre 
søskende er også meget velkomne. 
Til arrangementerne vil vi gerne vise 
frem, hvad vi laver som spejdere. 
Vi går op i, at alle børn føler sig set og 
hørt, og får en god oplevelse med deres 
familie og andre børn i naturen. 

Næste arrangement er lørdag 26. okto-
ber kl. 10-12. Det foregår Strødamvej 1.

Medbring tøj til at være udendørs, og 
vær klar til at hygge, lege og have en sjov 
formiddag med din egen og andre fami-
lier.
Se mere på vores hjemmeside www.
lundehusspejderne.dk eller find os på fa-
cebook eller instagram @lundehusspej-
derne.
Tilmelding er ikke nødvendig, men send 
gerne en mail til kontakt@lundehusspej-
derne.dk eller en SMS til 61 71 00 53, så vi 
har en ide om, hvor mange, der kommer.

Kirkegårdsmuren
Den lange røde mur, der afgrænser Bispebjerg Kirkegård fra 
Skoleholdervej og Tagensvej, er et meget markant bygnings-
værk. 
Den første etape af kirkegårdsmuren blev bygget allerede i 
1903, men en stor del af muren blev bygget under 2. verdens-
krig som et beskæftigelsesprojekt. 

Nu er muren mange steder ved at falde sammen, og hvor den 
ikke allerede er væltet, har kommunale håndværere væltet dele 
af muren, hvis de skønnedes at være til fare. 
I Københavns Kommunes budget for 2020 er nu heldigvis afsat 
9 mio kr. til genoprettelse af muren. 

Mod Skoleholdervej er muren særligt lang. Den kan derfor også 
forekomme at være lidt dyster. Den er på den anden side også 
ret imponerende. 
Der er kun en enkelt adgang i muren mod Skoleholdervej for 
nærværende, og denne kan kun bruges som en udgang. 
Årsagen til dette arrangement var, at der for tyve år siden i en 
periode forekom en del hærværk på kirkegården.   

Ny adgang fra Skoleholdervej
Områdefornyelse Nordvest har udarbejdet et projekt, der snart 
vil blive en realitet med en ny adgang til Kirkegården fra Sko-
leholdervej. 
Hvis man vil vide mere om dette projekt, er der indtil 1. novem-
ber mulighed for at se projektet og blive klogere på murens hi-
storie på en plancheudstilling, der hænger fremme lidt endnu.

Plancheudstillingen kan man finde på selve muren på hjørnet 
af Skoleholdervej og Frederiksborgvej, hvor der er ophængt 
en række plancher. 
Hvis man yderligere vil vide mere om projektet, kan man kon-
takte Områdefornyelse Nordvest. 
                                                                                                 AHe

Nye gadebænke og tyveri af gamle
I forbindelse med budgetforliget er afsat midler til 500
nye Københavnerbænke.
Tiltaget er sympatisk, men baggrunden er også lidt dyster. Over 40 
grønne københavnerbænke er forsvundet fra hovedstadens gader og 
parker i årets første fem måneder.
Hos Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ansvaret for de kommunale 
bænke, er tyverier et stort problem, da det både koster mange skat-
tekroner, og stjæler tid fra andre opgaver. I april og maj 2019 blev der 
stjålet mellem fem og ti bænke hver eneste uge, så det er et rigtigt stort 
problem. 
Efter en periode med mange tyverier i 2017 begyndte forvaltningen at 
sikre bænkene bedre, så de nu både boltes og svejses fast, ligesom de 
også tyverisikres på andre måder. De fleste vil formentlig mene, at det 
burde være nok til, at bænkene kan blive stående på deres tiltænkte 
pladser, men desværre er bænketyverierne igen accelereret i 2019.
Tyvene tager bare mere ekstreme midler i brug. Blandt andet har man 
forsøgt at stjæle bænke i Amager Strandpark med en stjålet grave-
maskine. 
I 2017 dukkede mange af de stjålne bænke op på forskellige brugt-
markeder på internettet, og det samme mønster gør sig gældende 
denne gang.   
                                                                                      AHe
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Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8 
- Stedet hvor miljøinteresserede mødes”. 

Nyt fra agendaforeningen

Af Tom Jørgensen
Agendaforening Nordvest

Agendaforening Nordvest i Karens Hus
www.agendaforening-nordvest.dk

Foråret er allerede på vej i haven ved Karens 
Hus, Bispebjerg Bakke 8. Kig ind fredage 
mellem 11 og 15, hvor der er åbent hus. 

Kom også og få glæde af vore gratis arran-
gementer i Karens Hus, og tag gerne din 
nabo med:

Gratis arrangementer åbne for alle
lørdag 27. april kl. 13. Rundtur til ”ikoni-
ske træer” i Lersøparken. 
Biolog Jørgen Martinus viser rundt til de for-
årsgrønne træer. Vi mødes ved Karens Hus. 
(Hvis vejret bliver helt tosset, så går vi turen 
tirsdag 30. april kl. 18.30 i stedet). 
Forhør dig på tlf. 26538091.

Lørdag 4. maj 13-15 for børn og voksne.  
Mere liv på din egen grønne plet!  
Bliv inspireret af biolog Rikke Milbak. 
Kom indenfor i haven ved Karens Hus til en 
hyggelig eftermiddag, hvor du og dine børn 
kan blive klogere på, hvordan I får jeres egen 
grønne plet til at pusle, summe og kvække. 
Der vil være workshops, hvor du kan bygge 
et insekthotel eller farvelægge et vildt dyr. 
Og rundvisninger i haven, hvor du kan få 
masser af tricks til, hvordan du lokker natu-
ren til din altan, baggård eller have. 
Voksne uden børn vil også kunne hente 
ideer! 

Agendaforeningens aktive sælger the, kaffe, 
brød og kage. 
Der vil også være salg af vilde planter til din 
altan, baggård eller have. (Muliggjort med 
støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg).

Venlig hilsen og på gensyn. Tom Jørgensen, 
mail@agendaforening-nordvest.dk 

S T Y R E G R U P P E VA LG

Torsdag den 2. maj 2019 kl. 17-20 
Salen på Biblioteket, Rentemestervej 76

I 2016 blev der afsat 60 millioner 
kroner til fysiske, sociale og 
kulturelle indsatser i kvarteret. 
Det er nu 2,5 år siden. Der er 
fuld gang i projekterne og er der 
midtvejsvalg til styregruppen for 
Områdefornyelse Nordvest.

Styregruppen består af lokale  
beboere samt repræsentanter fra 
Københavns Kommune. 

- 3 beboerrepræsentanter for de almene boligafdelinger 
- 2 beboerrepræsentanter for de private andelsboligforeninger 
- 2 beboerrepræsentanter for ejerlejlighederne eller private  
   udlejningsboliger
- 1 repræsentant for grundejerforeninger 
- 1 repræsentant for kultur- og idrætslivet 
- 3 repræsentanter for lokale foreninger 
- 1 repræsentant for erhvervslivet 
- 1 repræsentant for lokale iværksættere

HVEM KAN VÆRE MED I STYREGRUPPEN?
Til styregruppevalget skal der vælges følgende repræsentanter:

O M R Å D E F O R N Y E L S E  N O R DV E S T

Opgaven er at repræsentere 
kvarterets behov og ønsker i 
forbindelse med projekter inden
for områdefornyelsen.

Informationsmøde
Har du lyst til at høre om 
styregruppearbejdet, valget og 
Områdefornyelse Nordvest, så 
kom til informationsmøde onsdag 
den 24. april 2019  kl. 17
på Tomsgårdsvej 35.

Ønsker du at stille op som kandidat til styregruppen skal du 
tilmelde dig til valglisten på mail: nordvest@tmf.kk.dk senest den 
25. april 2019.

Læs mere på:
www.facebook.com/nordvest.omf
www.kk.dk/omraadefornyelsenordvest

SÅDAN STILLER DU OP:

Hvad er Bispebjerg Bydel? 
Hvor ligger den? 
Er det området ved Grundtvigs 
Kirke? 
Eller er Bispebjerg bare det samme 
som Nordvest?

Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Bispebjerg Bydel har knap 60 000 ind-
byggere, og ligger på det højdedrag, 
der hedder Bispebjerg Bakke.

I bydelen findes fem kvarterer
Nordvestkvarteret
Nordvestkvarteret (til daglig bare 
kaldet Nordvest) ligger på den syd-
østlige side af bakken, og her bor lidt 
over halvdelen af bydelens indbyg-
gere. Kvarteret karakteriseres især af 
højhuse og mindre virksomheder. 

Utterslev
Længst mod vest ligger Utterslev. For 
1000 år siden, inden København blev 
opfundet, var Utterslev den lokale 
storby. Kvarterets centrum er stadig 

gadekæret på torvet, og flere af 
gårdene fra før udflytningen i start-
en af 1800 tallet ligger her endnu. 
Historien kan anes, selvom den 
gemmer sig godt. I kvarteret findes  
enkelte højhuskarréer, en del 
parcelhuse, og store grønne om-
råder. 

Bispebjergkvarteret
På toppen af Bispebjerg Bakke lig-
ger Bispebjergkvarteret. 
Her er byggeriet afpasset efter be-
liggenheden omkring Grundvigs 
Kirke, - det vil sige lave højhuse 
med gulstensbyggeri. Desuden 
ligger her Bispebjerg Hospital og 
Lersøparken. 

Emdrup
Mod Nord ligger Emdrup. For 1000 
år siden var det lokalområdets 
næststørste landsby. 
Det oprindelige Emdrup ved Tu-
borgvej findes dog ikke mere. 
Emdrup karakteriseres af få og min-
dre højhuse, mange parcelhuse og 
mange store grønne områder. 

Bispebjerg Bydels fem kvarterer: 
Nordvestkvarteret, Utterslev, Bispebjergkvarteret, 

Emdrup, og Ryparken-Lundehus

Hvor ligger Bispebjerg? Ryparken-Lundehus
Længst mod øst findes Rypar-
ken-Lundehus, der er gennem-
skåret af Helsingørmotorvejen. 
Afgrænsningen mod Emdrup er 
uskarp. Her er talrige højhuse, 
hvoraf det meste er alment byg-
geri. Der er også mange skoler og 
kolonihaver. 

Postnummerkaos
Bispebjerg Bydel har seks post-
numre. 
Over halvdelen af bydelen har 
postnummer 2400. I Ryparken-
Lundehus har de fleste postnum-
mer 2100. Omkring Nørrebro 
Stationsområde har man post-
nummer 2200. Et par hundrede 
adresser yderst mod Gladsaxe 
har postnummer 2860. 150 ved 
grænsen til Gentofte mod nord 
har postnummer 2900. Enkelte 
på grænsen til Brønshøj har 2700. 

Det er jo noget rod, men post-
numre  er umulige at ændre. Så 
det er, som det er. Men fordi loka-
laviser fordeles efter postnumre, 
kan Bydelsavisen Bispebjerg 
også læses både på Nørrebro og 
Østerbro.  
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Læserbrev modtaget: 

Kære medborger i Ryparken-Lundehus
Af Ebbe Lauridsen
Som du sikkert har hørt, har Københavns Kom-
mune planer om at etablere en række forskellige 
boliger til svage medborgere i vores kvarter. 

Man kan jo ikke være imod, at der skal være plads 
til svage medborgere i vores by, men det er måske 
ikke så hensigtsmæssigt at placere dem netop 
her, hvor vi i forvejen er på vej mod ghetto-status.

På Strødamvej 10 vil man placere 12 skæve bo-
liger på et grønt areal beplantet med store flotte 
gamle træer. Området ligger mellem mange 
almene boliger, hvis beboere bruger det grønne 
areal til rekreative formål. 
Området burde istedet fredes som park. 

Kommunen overvejer også at opføre op til 16 
containerboliger i parken over for ‘Emdrup Sø 
(Emdrupvej 99). 
Det er et område, som ligger klods op ad Lun-
dehusskolen med børn fra 0-10 klasse. Disse har 
sammen med unge på sportsområderne hver dag 
deres gang på ovenstående område. 
Desuden findes svømmehal og børneinstitution-
er, som frekventerer arealet med forskellige aktivi-
teter. Også dette flotte område burde være fredet 
som dem park, det jo er. 

Kommunen overvejer endvidere at genhuse 61 
sindslidende med evt. misbrugsproblemer midt i 
Ryparken (nr. 75-81). 
Det giver ingen mening. 
Ryparken opfylder allerede nu kriterierne for at 
være et udsat boligområde, og en placering af 61 
nye beboere med udfordringer af forskellig art vil 
ikke bidrage til, at få boligområdet til at udvikle 
sig i en positiv retning. 
Der ligger 4 privatskoler i Ryparken i umiddelbar 
nærhed af nr. 75-81  -  en af skolerne ligger på en 
matrikel, der støder direkte op til nr. 81. 
Derudover ligger der mange daginstitutioner i 
området.

Der skal være plads til at huse skæve eksistenser i 
Bispebjerg Bydel. 
Men det bør ikke ske ved at inddrage grønne are-
aler, der benyttes rekreativt af de nuværende be-
boere, eller ved at placere udsatte borgere blandt 
borgere, der allerede er udfordret på anden vis.

Kom og fejr Halloween i ungdomshuset!
Lørdag 26. oktober kl. 14-18
Vi gentager succesen fra sidste år, og holder en 
stor fest for børnene med ansigtsmaling, historie-
fortælling og gratis græskarsuppe.

I år udvider vi med en spøgelsestunnel for de lidt 
ældre børn (og deres voksne)!

Aktiviteter:
- Ansigtsmaling
- Byg dit eget monster
- Slås mod et monster
- Farvelæg et monster

TALENTUDVIKLING I DANSEKAPELLET

’Fræk, humoristisk og dejligt trinforfriskende’, ’Gunilla 
Lind tegner til at blive en koreograf, der kan få selv 
botoxlæber til at smile!’ Sådan skrev pressen om den 
forestilling, der indbragte Gunilla Lind en Reumert 
talentpris i 2018. Der er fart over feltet for Gunilla, når 
hun optræder i både ind- og udland. Snart er hun 
aktuel med sin nye forestilling LOVEU2ND, der vises i 
Dansekapellet i november. 

Den 27-årige koreograf fra Brønshøj er vokset op med 
dansen. Hun startede hos Dans i Nordvest som 9-årig, 
hvor hun forelskede sig i moderne dans. Hun har været 
med helt fra Dansekapellets begyndelse, både som 
danser og underviser, og i en lang række af husets 
talentprogrammer. Hun er et lysende eksempel på 
Dansekapellets vision om at forme morgendagens 
talenter.

Lind er inspireret af alt fra synkronsvømning til 
arkitektur, samt udfordringer i samtiden.
I LOVEU2ND undersøger hun rummet mellem menneske 
og computer; ”det er et sanseligt rum for re�eksion over, 
hvad det gør ved os, når vi interagerer med virtuelle 
identiteter. Når vi mimer det, der mimer os”.  

LOVEU2ND
DATO 13.-16. november
SPILLETIDER varierer
ALDER Fra 12 år
BILLETTER teaterbilletter.dk

THE ERA OF NO TALENT RISING - Co-produktion af 
The Nordic Beasts, Dansehallerne, Dansearena Nord 
og Danse Festival Barents.
En danseteaterforestilling om sandheden vs. online 
branding, der kombinerer aggressiv brug af sociale medier, 
dokumentarlignende �lm og fantastisk koreogra�.
Sandheden blev subjektiv et sted mellem den seneste 
kattevideo og nyhedsstrømmen fra Trumps præsident-
skab. The Nordic Beasts besluttede sig for at blive 
popstjerner og lykkedes, og nu vil de ikke blot opføre 
Europas mest episke sceneshow, men også dele deres 
inspirerende succeshistorie.

Der er kun eet problem: Intet af det er nogensinde sket. 
Har virkeligheden så nogen værdi?

DATO 20.-22. november
SPILLETIDER Varierer
ALDER Fra 13 år
BILLETTER teaterbilletter.dk
SPROG Engelsk

Støttet af Statens Kunstfond og Nordisk Kulturfonden.

   TILMELDINGSHOLD:

HIP HOP 60+ 
Mandag kl. 10-11 + Fredag kl. 9.30-10.30

MODERNE DANS 60+
Torsdag kl. 10-11

KOREOGRAFISK WORKSHOP 60+
22.-23. november kl. 10-12

   DROP IND HOLD:

YOGA FOR MORGENFRISKE
Tirsdag + Torsdag kl. 8-9
Fredag kl. 8.30-9.30

RYTMIK OG TUMLASTIK
Fredag kl. 11-12

         Se �ere hold: dansekapellet.dk

KOM INDENFOR I VARMEN…

BISPEBJERG I
BEVÆGELSE

Bispebjerg Bydelsavis
Avisens spalter er åbne for bidrag fra offent-
lige myndigheder og ikke-kommercielle fore-
ninger og netværk. Kun bidrag, der vedrører 
bydelen, kommer i betragtning. Læserbreve er 
velkomne, hvis de vedrører Bispebjerg Bydel.
Annoncer bringes ikke.

Næste udgivelsedato og deadline
Deadline torsdag 14. november
Udgivelse tirsdag 26. november


