
Det nye parkeringshus ved Tuborgvej er et af Bispebjerg Hospitals fremtidige vartegn. 
Blandt fem forslag har en bedømmelseskomité valgt et parkeringshus med høj funktio-
nalitet, som også er både grønt og pænt. Parkeringshuset får godt 600 parkeringsplad-
ser. Byggeriet er ved at gå igang. Her er vinderforslaget,-  set fra Charlotte Muncks Vej. 

Diplomer til 13 nye bydelsmødre i Nordvest
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 Bydelsavisen
BISPEBJERG 

Bydelsmødre  
i Nordvest
Af Kristine Kristensen,
Beboerprojekt Puls
“Da vi startede for 3 måneder siden, fik vi udleveret 
noget bagage. 
For hvert modul, hver uge, fik vi et nyt værktøj, vi 
kunne lægge i bagagen. Vi er samlet her i dag for 
at fejre, at vores bagage nu er fuld og, vi er klar. Vi 
er klar til at bygge en bro mellem dem, der har brug 
for hjælp og dem, der kan hjælpe” (Citat: Amina, 
bydelsmor).

13 nyuddannede bydelsmødre
Efter et 3 måneder langt kursus står 13 nyuddannede 
bydelsmødre klar til at hjælpe og støtte kvinder og 
familier i lokalområdet. Den 10. december fik kvin-
derne overrakt diplomer på Rådhuset i København.   

Bydelsmødre er kvinder, der gerne vil dele ud af 
deres erfaringer med at være kvinde, mor og borger 
i Danmark. 
Nogle af bydelsmødrene har selv oplevet at komme 
til Danmark i voksen alder, og ved, at det kan være 
svært at navigere i samfundet, når man enten ikke 
taler sproget eller har noget netværk. 
Bydelsmødrene i Fuglekvarteret er en mangfoldig 
gruppe, som tilsammen taler 10 forskellige sprog. 
De ønsker at bringe håb og forandring med sig til 
andre kvinder, uanset baggrund. 

Bydelsmødrene har igennem efterårets undervis-
ningsforløb fået kendskab til de muligheder, som 
man kan benytte sig af i Bispebjerg bydel, både 
hvad angår børn, unge og ældre. 
De fleste undervisere har været lokalt ansatte fra  
Ungerådgivning, Familierådgivning, Sundheds-
plejen, Borgerservice og Forebyggelsescentret 
Nørrebro.  
Udover den viden de har tilegnet sig, har de også 
arbejdet med bydelsmødrenes metoder som er: 
Brobygning, Netværk og Samtale.   
At være bydelsmor er et frivillig arbejde. Der findes 
i alt 450 bydelsmødre i hele Danmark, og de løfter 
en værdifuld og vigtig opgave i samfundet. Både 
med at inspirere og støtte andre kvinder, men også 
med at vise styrken i mangfoldighed.  Bydelsmød-
rene i Fuglekvarteret bliver koordineret af den bo-
ligsociale helhedsplan ”Beboerprojekt Puls”. 

Vil du vide mere om Bydelsmødrene i Fuglekvarte-
ret, så kontakt koordinator: Kristine Kristensen på 
kkr@aab.dk eller på tlf. 23 63 79 50.

Det nye Parkeringshus ved Bispebjerg Hospital 
Af Karen Grønkjær Kjeldsen
Et arkitektonisk vartegn er en bygning, som er umulig at overse. Et geografisk pej-
lemærke, som alle bemærker, og som naturligt relaterer til det område, der omgiver 
det. Sådan bliver det nye parkeringshus på Bispebjerg Hospitals nordvestlige hjørne 
på hjørnet af Charlotte Muncks Vej og Tuborgvej.
Vinderholdet, der har tegnet og netop er gået igang med at bygge det nye parkerings-
hus, består af 5E Byg A/S, Årstiderne Arkitekter A/S og COWI A/S. Deres forslag blev 
valgt i konkurrence med fire andre bud. Byggeriet varer knap et år.

En stor nabo
Parkeringshuset får 612 p-pladser, bliver i otte etager og 24 meter højt. Rampen, som 
bilerne kører op og ned ad, er vendt ud mod Tuborgvej for at skåne naboerne for støj 
fra accelererende biler. Samtidig bruges rampens buede form som et iøjnefaldende, 
arkitektonisk element.  Af hensyn til naboerne, der får en meget stor bygning tæt på, 
er de øverste etager trukket væk fra Charlotte Muncks Vej.

Et hus til mennesker
Tilbagetrækningen af de øverste etager skaber en byhave på parkeringshusets fjerde 
etage. Her er det muligt at fordrive ventetiden i grønne omgivelser og nyde udsigten 
til Grundtvigskirken og over Københavns tage.
Parkeringshuset blev valgt for sin høje funktionalitet, hvor dynamiske skilte vil guide 
til nærmeste p-plads, hvilket minimerer mængden af parkeringssøgende biler og gør 
det sikkert at færdes i huset.
Parkeringshuset bliver beklædt med lameller i strækmetal i materialet corten, der skal 
skabe et harmonisk samspil med de omkringliggende røde og gule teglstensbygnin-
ger. Samtidig har det en vævet struktur, der er optimal til klatreplanter. 
Huset får et solcelleanlæg, der dækker 20 procent af p-husets årlige el-forbrug. Der er 
også indtænkt håndtering af regnvand og minimering af miljøbelastning.
Parkeringshuset kommer til at ligge i det nordvestlige hjørne af Bispebjerg Hospitals 
område, hvor der i dag er en parkeringsplads.
Samtlige lameller er drejet mod Grundvigskirken, så bygningen er åben mod Tuborgvej 
og lukket mod Charlotte Muncks Vej og Vestre Længdevej. 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er finansieret med 2,95 mia. kr. af regeringens 
Kvalitetsfond og med 1,03 mia. kr. af Region Hovedstaden.
Læs mere om de nye planer for Bispebjerg Hospital på side 18 og 19. Se også på avisens 
bagside om nedlæggelse af grundstenen til det nye hospital.



LOKALUDVALGETS   

PErSPEKTiV                                                                             
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Et helt nyt år
Velkommen til 2015. Det vil kræve en vis 
tilvænning bare at vænne sig til at skrive 
et nyt årstal. Årsskiftet er dog en god lej-
lighed til både at se tilbage og at se frem. 
Bispebjerg Lokaludvalgs vigtigste op-
gave er at være bindeled,- d.v.s. at bygge 
bro mellem på den ene side bydelen og 
på den anden side det politiske system og 
forvaltningerne på Rådhuset. 
Når man bygger en bro, kan man selv-
følgelig både bevæge sig den ene vej og 
den anden vej. 
Det betyder, at vi på bydelens vegne ud-
taler os om forslag og planer fra Rådhu-

set, der specifikt vedrører vores bydel. 
Men det betyder også, at vi selv på byde-
lens vegne tager sager op, som vi mener, 
at Rådhuset bør focusere på. 

Store og små sager
De færreste sager popper frem fra den 
blå luft. De fleste har være kendt i nogen 
tid. Enkelte sager har været kendt i årtier. 
Visse sager er kontroversielle, andre er 
det bestemt ikke. 
Bydelsavisen udgives af lokaludvalget, og 
vi prøver her at præsentere alle væsent-
lige sager, så den opmærksomme borger 
har mulighed for at følge med og even-
tuelt at blande sig, inden løbet er kørt. 
Mange af de sager, som vi beskæftiger 
os med, handler om lokalplaner. En nys 
overstået sag var eksempelvis forslag 
om en bevarende lokalplan for bygge-
riet omkring Grundtvigskirken, der gav 
anledning til en større borgerinddragel-
sesproces og to velbesøgte borgermøder 
herom. 
I indeværende år har vi ialt haft en halv 
snes lokalplanhøringer til høring.  
I løbet af foråret skal bruge en del tid på 
i samarbejde med Rådhuset at opstille 

fordeler ca. 2 mio. kr. i puljemidler på 
vegne af Københavns Kommune. Vil-
kårene herfor kan læses i klummen 
her til højre. 
Her skal også lige reklameres for  lokal-
udvalgets ”puljeinspirationsaften” 28. 
januar (se avisens side 10). 

Forheksede sager
Enkelte sager har længe været forhek-
set. Utterslev Mose er Danmarks mest 
forurenede sø. Stierne omkring mosen 
vedligeholdes, og græsset slåes, men 
resten vedligeholdes kun sporadisk. 
EU kræver, at forureningsproblemet 
skal være løst i 2027,- men det er der 
jo lang tid til, så løsningsforslag bliver 
gang på gang afvist og udskudt, selv-
om det turde være indlysende, at det 
er billigst og bedst med langsigtede 
løsninger på svære forureningspro-
blemer. 
Inddragelse af frivillighed kunne må-
ske være besparende. Mange grund-
ejere ville måske gladelig betale for at 
rydde krat langs mosen, så man igen 
kan se vandet. Og foreningen ”Mosens 
Venner” er allerede involveret i visse 
driftspørgsmål. 
På det seneste er der dog tilgået mid-
ler til en  proces, der måske/måske ikke  
vil føre sagen videre. Lokaludvalget 
vil selvfølgelig medvirke konstruktivt. 

Nørrebro Stationsområde,-  Danmarks 
trediemest trafikerede lokalitet,- er en 
planmæssig Bermudatrekant. Også 
her synes der i de seneste uger posi-
tive takter. Kommunen har udpeget 
firmaet COBE ARKITEKTER til at se på 
området, og lokaludvalget er enig i, 
at det er vigtigt, at der bliver set på 
området med friske sagkyndige øjne, 
så vi kan få idéer til at få styr på kaos. 

Det indledende nye planarbejde for 
både Utterslev Mose og Nørrebro Sta-
tionsområde skal foregå i foråret, og 
resultaterne heraf bliver forhåbentlig 
tiltrådt ved budgetforhandlingen for 
2016 senere på året. 
Både mosen og stationsområdet rum-
mer fantastiske muligheder. 

Lokaludvalgsmøder er åbne
Alle kan møde op til et lokaludvalgs-
møde. Det første kvarter af mødet er 
forbeholdt spørgetid fra borgerne, og 
også du er altid velkommen. 
         Alex Heick

Bydelsavisen Bispebjerg
Udgives af Bispebjerg Lokaludvalg

Rentemestevej 76, 2400 København NV
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Telefon: 82 20 54 51
Mobil: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
Alex Heick (ansvarshavende)

Kontakt: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk
eller alexheick@dadlnet.dk

Tryk: OTM Avistrykkeri. Oplag 29 000
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Næste møde  i  
    lokaludvalget er 
       torsdag 22. januar
         i Biblioteket på 
            rentemestervej 76

planer for hele to nye områdeløft. Vi hå-
ber herved at kunne bidrage til både at få 
søsat et områdeløft for Nordvestkvarteret 
nord for Nørrebrogade og et for Ryparken-
Lundehus. 

Både på grund af mange udfordrede bo-
ligkomplekser og andre udfordringer er 
der gode grunde til et nyt områdeløft i 
Nordvestkvarteret.  
Et eksempel på disse udfordringer er hash-
handlen udenfor ungdomsklub og skole 
på Smedetoften (se avisens side 4).  
Der kører for tiden et andet områdeløft 
i ”Fuglekvarteret” syd for Nørrebrogade. 

Ryparken-Lundehus har specielle, ba-
stante udfordringer. En af udfordringerne 
kan ses lige til højre på avisens side 3, idet 
Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej 
opdeler lokalområdet i to. 
Også sagen om bus 14 (omtales på side 5) 
vedrører dette område. 
En ungdomsklub, RYAC, er ved at blive luk-
ket, og også på anden vis isoleres området 
og tømmes for servicefunktioner. 
Der bør gøres en ekstra indsats for at ven-
de en lidt trist udvikling.

Skybrudsplan
Skybrudsplanerne er i denne tid ved at 
falde på plads. Formålet hermed er at 
undgå, at byen oversvømmes ved store 
skybrud. Bare i Bispebjerg Bydel handler 
skybrudsplanerne om ca. 35 projekter. 
Hvilke af disse, der vil blive genneført, er 
endnu uafklaret, men de fleste bliver det 
formentlig. De største projekter er Lersø-
ens genetablering, etablering af en endnu 
unavngiven sø ved Ryparken, samt et stør-
re vandanlæg langs Bisiddervej. Desuden 
skal anlægges en stor underjordisk vand-
ledning, der skal føre overskudsvand ud i 
havet fra Lygtenområdet, Emdrup Sø og 
Helsingørmotorvejen. 
Projektforslagene er beskrevet i flere de-
taljer i Bydelsavisen fra november, der sta-
dig kan ses på lokaludvalgets hjemmeside 
www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.
Projektforslagene er udarbejdet i dialog 
med Bispebjerg Lokaludvalg, og samar-
bejdet herom har været meget tilfreds-
stillende. 
Lokaludvalget har også været involveret i  
planlægning af den omlægning af storby-
ens belysning, som delvis er  gennemført 
i indeværende år. 

Bydelspuljen
Det bør også nævnes, at lokaludvalget 

Bispebjerg Bydelspulje
Af Alex Heick
Formand for Lokaludvalget
Vil du være med til at gøre Bispebjerg til en sjovere, 
grønnere, tryggere og mere attraktiv bydel? Har du 
en idé til et projekt eller arrangement, der kan hjælpe 
bydelen på vej? 
Så kan du søge om økonomisk støtte fra Bispebjerg 
Bydelspulje. Puljen fordeler årligt op til 2 millioner kroner 
til lokale projekter. Bispebjerg Lokaludvalg administrerer 
puljen på vegne af Københavns Kommune.
 
Formål
Bydelspuljen er til for borgere, netværk, foreninger, og 
organisationer i Bispebjerg Bydel. 
Bydelspuljen støtter initiativer, der fremmer nærdemo-
krati, bydelsidentitet og netværk i Bispebjerg. 
Dialog, samarbejde og fælleskab i bydelen er nogle af de 
aktiviteter, som kan få støtte fra puljen. Men også tiltag, 
der forskønner bydelen, kan modtage støtte. Læs mere 
i retningslinierne.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist i 2014 er 1. februar.
Lokaludvalget træffer afgørelse på det ordinære 
lokaludvalgsmøde 26. februar. Du kan få svar på din 
ansøgning dagen efter lokaludvalgsmødet. I resten af år 
2015 er der også ansøgningsfrister 1. april, 1. september 
og 1. november. 
 
Ansøgningsskema 
Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvis du vil søge 
om økonomisk støtte fra Bydelspuljen. Din ansøgning 
må højst fylde 7 sider inklusiv eventuelle bilag. 
Du kan sende ansøgningsskemaet elektronisk eller i 
papirudgave til sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg. 
Hvis du modtager støtte på over 30.000 kroner, skal 
du udfylde et evalueringsskema og sende det til 
sekretariatet, når projektet er afviklet.

Kontakt
Bispebjerg Lokaludvalgs Sekretariat, Rentemestervej 76, 
2400 NV.  Telefon: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

 



Byggeriet af Nordhavnsvej udvikler sig dag for dag, og 
alle der færdes i området, kan ved selvsyn se hvor hurtigt 
det går.

Vi har tidligere beskrevet projektet i detaljer, så her kommer 
en opdateret status.

Byggeriet var i første omgang planlagt til at vare til udgan-
gen af 2015, men i maj 2014 lavede Københavns Kommune 
og regeringen en principaftale om at videreføre Nordhavnsvej 
i tunnel under Svanemøllebugten ud til Nordhavn.
I samme aftale blev det besluttet at forberede den igang-
værende anlæggelse med et tilkoblingsanlæg, således at 
trafikken ikke bliver generet når sidste etape ”knappes” på 
første del. 
Forlængelsen i Strandvænget betyder, at vi forventer at åbne 
vejen i sidste halvdel 2017.

Arbejdet ved Ryparken
Beslutningen om at anlægge et tilkoblingsanlæg i Strand-
vænget, påvirker ikke arbejdet ved Ryparken. Her forløber 
arbejdet planmæssigt. Det mest støjende arbejde med ram-
ning af spuns har vi bag os, og beboerne i området udviste en 
imponerende samarbejdsvilje og forståelse for projektet. 

Netop nu!
Det der foregår lige nu er primært betonarbejde. I tilkørsels-
rampen til Helsingørmotorvejen – også kaldet shunten – 
arbejdes der i øjeblikket på at bore opdriftsankre, som skal 
sikre at grundvandet ikke hæver betonen og dermed køreba-
nen. Senere vil der blive støbt bundplade og anlagt kørebane.

Langs lokalgaderne er vi i gang med armeringsarbejde og 
betonpåstøbninger foran spunsjernene, for at lave en pænere 
facade på væggene.

På den kørebanebro der skal lede trafikken over Helsingørmo-
torvejen – også kaldet fly-over – er vi ved at opsætte stillads 
og støbeform. Armeringsarbejdet for brodækket vil begynde 
i december/januar, så vi er klar til støbning af selve broen til 
foråret 2015.

Så længe bliver vi i området
Ifølge planen ser det ud til, at vi er færdige i området omkring 
Ryparken og Helsingørmotorvejen i tredje kvartal 2015.

Nyt fra Projekt NordhavNsvej

side 3



VI RIVER MUREN NED PÅ

SMEDETOFTEN

Muren foran Smedetoften 12-14 skal væltes. 

Der er nemlig et stort behov for at gøre noget ved de fysiske gaderum på 
Smedefoften og forebygge, at de unge ikke havner i kriminalitet. Ikke mindst 
for at gøre noget, så kvarteret opleves mere trygt med det hashsalg, kvarteret 
er belastet af. 
Dette budskab vil vi gerne give videre til politikerne på Københavns Rådhus. 
Derfor er de blevet inviteret med til denne gadefest foran Smedetoften. 

Fra klokken 12 må alle være med til at bryde muren ned, og imens spiller  
TheSaloonMen lidt country, noget dejlig suppe varmes, og der brygges 
kaffe eller kakao på Thomas’ kafeknallert. Og måske flere ting, da vi er ved at 
undersøge om flere i naboskabet vil bidrage med underholdning...

 

Gadefest  

Den 17. januar 
Kl. 12-16

Med venlige hilsener
Bispebjerg Lokaludvalg, 

Beboerprojekt Bispebjerg  
  og Klub Bispebjerg
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Muren foran Smedetoften 12-14 skal væltes

Der er et stort behov for at gøre noget ved de fysiske gaderum på Smedefoften og forebygge, at de unge havner i kriminalitet. 

Desværre blev et udmærket forslag til fysiske forbredringer ikke på Rådhuset prioriteret til at blive gennemført i 2016.

Vi føler alligevel, at det er nødvendigt at gøre noget for at fremme trygheden. For at modvirke den uro og det hashsalg, som  

kvarteret er belastet af, bør muren foran Smedetoften 12-14 gøres så lille, så man ikke kan gemme sig bag den.

Budskabet om, at noget bør gøres, vil vi gerne give videre til politikerne på Københavns Rådhus.

Derfor er de inviteret med til denne gadefest foran Smedetoften. Også du er hermed inviteret. 

Fra klokken 12 må alle være med til at bryde muren ned, og imens spiller ”The Saloon” lidt country. Noget dejlig suppe 

varmes, og der brygges kaffe eller kakao på Thomas’  kafeknallert. Og måske flere ting, da vi er ved at undersøge om flere i 

naboskabet vil bidrage med underholdning...

Gadefest

Den 17. januar Kl. 12-16

Med venlig hilsen

Bispebjerg Lokaludvalg

Beboerprojekt Bispebjerg

og Klub Bispebjerg



Nyt fra Agendaforening Nordvest
Karens Hus, Bispebjerg Bakke nr. 8

Af Tom Jørgensen. Agendaforeningen
”Kom til Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8 og vær med!
- Stedet hvor miljøinteresserede mødes”.
Hver fredag er haven fuld af aktivitet mellem 11 og 15, og det 
er der åbent for at se haven og vore små projekter og eventuelt 
at give en hånd med.
Hvis du ønsker nyheder om Agendaforeningen tilsendt på 
mail, må du kontakte Tom på joergensen.tom@gmail.com 
eller 2653 8091.
Haven ved Karens Hus er en af bydelens små grønne oaser, 
hvor man også kan finde ro og fordybelse i den frodige plan-
tevækst. Kom ind og hils på.

VELKOMMEN TIL vinterforedrag 
i Karens Hus Bispebjerg Bakke 8, København NV
Agendaforening Nordvest
Gratis adgang, efter hvert møde mulighed for samvær med 
kaffe og brød (20 kr.). Tilmelding til joergensen.tom@gmail.
com eller 2653 8091

Onsdag 21. januar kl. 19: Bæredygtighed og forbrug 
indenfor tekstil og beklædning. Foredrag v. Drude-Katrine 
Plannthin, Project Manager på Københavns Erhvervs Akademi 
(KEA), samt Selvstændig designer og konsulent. Er en af pione-
rerne i Danmark indenfor bæredygtigt tøj design.

Mandag 26.1. kl. 19: Byudviklingen i bydelen Bispebjergs 
Nordvestkvarter sammenholdt med udviklingen i Køben-
havn som helhed. - Hvordan fremmer man god lokal byud-
vikling? 
Foredrag og diskussion. John Andersen (professor på RUC 
institut for miljø, samfund og rumlig forandring, medlem af 
Kbh. borgerrepræsentation) 

Tirsdag 3.februar kl.19: Giftfri dyrkning – brug hovedet 
i stedet for sprøjten! Ved Jens Ole Knudsen, tidl. lærer, ivrig 
økologisk hobbygartner med stor viden og god pædagogik. 
Hvad skal vi vide for at undgå gift og alligevel få sunde planter.

Torsdag 5. februar kl. 19: Veje, transport og trafik i Bispe-
bjergs Nordvestkvarter. Udviklingen fra ca. 1500 til 1950. 
Ved Historiker Svend Ole Nielsen, Lokalhistorisk Selskab. Der 
vil være en generel indledning om veje og byliv ved Tom 
Jørgensen, Agendaforening Nordvest.

Tirsdag 17. februar kl. 19: Om de grønne gårdes opståen 
og fremgang i København. Ved lokalhistoriker Christian Kir-
keby. – Der er stadig behov for at begrønne gårdene i flere 
boligforeninger – her fokuserer vi på den store udvikling, som 
er sket. Arrangeret i samarbejde med Lokalhistorisk Selskab. 

Onsdag 25. februar kl.19: Bæredygtigt forbrug som løs-
ning på verdens miljøproblemer - hvad kan man gøre i 
Danmark, i Europa og globalt. 
Et gensyn med Lars Fog Mortensen, direktør for Copenhagen 
Institute on Risk and Sustainability (copenhagenIRIS.com), 
der bl.a. arbejder for Global Green Growth Forum (3gf.dk) 
for Udenrigsministeriet. Lars er uddannet økonom og har 
tidligere været ansat i OECD og i FNs Rio sekretariat. Deltog i 
klimatopmødet i København uge 44, 2014.
Tak til Bispebjerg Lokaludvalg for ydet støtte!

buslinjerne ikke længere har stoppesteder samlet, hvilket 
betyder, at man f.eks. ved Vibenshus Runddel skal ud på 
en længere gåtur for at skifte fra en buslinje til en anden.
Borgerne i Ryparken-Lundehus og de tilgrænsende områ-
der har nu 2 gange på 2 år oplevet kraftige forringelser i 
busbetjeningen af dem. 
Det er de meget vrede og frustrerede over.

Dialog om nye løsninger
Vi synes, det er prisværdigt, at Kommunen gerne vil sikre 
den kollektive trafik gode muligheder for fremkommelighed 
i en tæt befærdet by – f.eks. som her med etablering af ”Den 
kvikke vej”. 
Men vi synes, det er helt og aldeles uacceptabelt, at det 
(igen) sker på bekostning af borgerne i Ryparken-Lundehus 
og i området omkring Haraldsgade/Sejrøgade. Borgerne i 
Ryparken-Lundehus er i forvejen hårdt belastet af heftig 
trafik på Helsingørmotorvejen og af etableringen af Nord-
havnsvejen, der vil medføre yderligere trafikal belastning 
af området.

Økonomiforvaltningen har efterfølgende udvist forståelse 
for vores busproblemer, og vi har haft et konstruktivt møde 
om sagen. 
Forvaltningens embedsfolk vil nu se på muligheder for at 
lægge stoppesteder ind på den strækning, der har mistet 
stoppesteder.

Men i sidste instans er det politikerne, der træffer afgørel-
serne, og det er derfor op til os borgere og Lokaludvalgene 
at løfte ideerne videre til Rådhuset og det politiske lag.

BISPEBJERGHJEMMETS VENNER
Generalforsamling for medlemmer
19. marts 2015 kl. 14.00
I caféen på Bispebjerghjemmet, Tagensvej 186

Dagsorden
1. Valg af dirigent
a. Valg af 3 stemmetællere 
2. Formandens beretning
3. Regnskab og revisor påtegning 2014
4. Fastsættelse af kontingent for 2016
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg 
er: Formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 sup-
pleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
Forslag kan afleveres til Bispebjerghjemmets administra-
tionskontor. 
Interesserede som ønsker at opstille til bestyrelsen kan 
henvende sig til administrationskontoret 3530 2890 eller 
kontakte formand Vinny Hansen – tlf. 5135 6285 eller på 
mail vinnyhansen@comxnet.dk.

Efter generalforsamlingen 
er der kl. 15 gratis bankospil 
med dejlige præmier. 

Venlig hilsen 
Vennernes bestyrelse
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Bedre bus
Til Ryparken-Lundehus 

Af Pia Liske
Medlem af Bispebjerg Lokaludvalg
Bispebjerg Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg er nu i dialog 
med forvaltningen om at finde løsninger, som kan forbedre 
busbetjeningen for borgerne i Ryparken-Lundehus og i området 
omkring Haraldsgade/Sejrøgade m.v.  
De to lokaludvalg har presset på og har skrevet breve til over-
borgmester Frank Jensen, og ikke mindst er der blevet indsamlet 
og afleveret 1.860 underskrifter fra folk i de berørte områder, som 
er meget utilfredse med den nuværende busbetjening.

Historik
I 2012 ”optimerede” Københavns Kommune busdriften, hvilket 
medførte nedlæggelse af bus 15, som blev erstattet af linje 14 – 
dog med ændret rute og færre afgange. 
Det betød uheldigvis en stor forringelse af busbetjeningen for 
borgerne i Ryparken-Lundehus og i de tilgrænsende områder. 
Bispebjerg Lokaludvalg gjorde dengang indsigelse til overborg-
mesteren mod disse ændringer og forringelser, og anmodede 
om, at optimeringen af busnettet blev taget op til genovervejelse. 
Indsigelsen fra Lokaludvalget fik ingen indvirkning, og medførte 
ingen forbedringer i busdriften.

Da ”Bedre bus til Nørre Campus” var i høring i 2012, skrev Østerbro 
Lokaludvalg i sit høringssvar, at man ønskede uddybet, hvordan 
forvaltningen påtænkte at behandle de eksisterende buslinjer, 
der helt eller delvist kører på de samme strækninger. 

Lokaludvalget forudsatte, at der ikke kom til at ske forringelser 
af de eksisterende buslinjers betjening af Østerbro og de øvrige 
bydele.
Herudover gjorde Østerbro Lokaludvalg opmærksom på, at det 
burde klargøres, hvad der skulle ske med bustrafikken nord for 
Ryparken Station, og pegede bl.a. på, at Nørre Campus kunne få 
endestation ved Emdrupvej og altså ikke ved Ryparken Station 
som ellers planlagt. 
Forvaltningens vurdering var, at den eksisterende busdrift som 
udgangspunkt ville fortsætte som hidtil.

Kollektiv trafik i dag
I september 2014 blev ”Den kvikke vej” mellem Ryparken Station 
og Nørreport Station indviet under megen festivitas. 
Rejsetiden med bus mellem de 2 stationer er nu reduceret med 
2-3 min., og passagererne vil bedre kunne regne med bustiderne, 
da busserne på et langt stykke af strækningen kører i et selvstæn-
digt midterspor – uafhængigt af den øvrige trafik. 
Med etablering af ”Den kvikke vej” har man udover byens borgere 
især tænkt på at tilgodese pendlere fra omegnskommuner og 
studerende, der skal til Nørre Campus og universitetsområdet 
på kanten af Nørrebro og Østerbro og Rigshospitalet.

Festen er slut nu
Da festlighederne ved indvielsen af ”Den kvikke vej” var overstået, 
vågnede borgerne i Ryparken-Lundehus op til den barske virke-
lighed, at de igen var blevet Sorteper trafikalt set. 
”Den kvikke vej” medførte nemlig nedlæggelse af linje 14´s stop-
pesteder ved Haraldsgade og flytning af stoppestedet på Vibens-
hus Runddel til et godt stykke ned af Øster Allé i Fælledparken. 
Stoppestedet ved Haraldsgade blev brugt til at skifte til linje 4A 
og til at handle i de omkringliggende forretninger og i Østerbro 
Centret, hvortil det lokale posthus for nylig er blevet flyttet. Stop-
pestedet på Vibenshus Runddel blev brugt til at skifte til linje 18.
Nu skal borgerne i Ryparken-Lundehus med 2 busser for at 
komme på posthuset, til de lokale forretninger og til linje 4A 
og 18, og borgerne omkring Haraldsgade/Sejrøgade skal med 2 
busser for at komme til linje 1A på Trianglen.
Er man ældre og/eller gangbesværet er hvert skift forbundet 
med gener og ulemper, hvortil kommer ventetiden i al slags vejr, 
hver gang der skal skiftes. Herudover er der problemet med at 



FriNoVa
Det kræver styrke at være udfordret i 
hverdagen
Af Maiya Hansen, FriNoVa

FriNoVa er et nyt projekt i Nordvest. Her til-
bydes støtte og rådgivning til borgere, som 
oplever udfordringer i deres hverdag, som de 
har svært ved at løse alene. 
En stille og rolig snak, åbnet post eller en føl-
gesvend, der kan følge med til et møde i kom-
munen, er en række af de støttetilbud et nyt 
projekt i Nordvest tilbyder borgere. 

Et tilbud til alle
Projektet henvender sig til alle borgere over 
18 år i bydelen, der står alene med nogle ud-
fordringer i deres liv, som de har svært ved at 
overkomme.
”Alt hvad man har brug for er der sådan set, 
men som bruger er man udfordret, fordi de 
forskellige instanser ikke altid taler sammen. 
FriNoVa prøver at samle parterne og være 
limen, der får tingene til at hænge sammen 
for brugeren”, siger Christina Færch-Jensen, 
projektmedarbejder i FriNoVa og medlem af 
projektets brugerpanel. 

Tværsektorielt samarbejde
Visionen bag FriNoVa er at skabe én indgang 
til alle de tilbud, man kan have brug for, hvis 
man har det svært. 
FriNoVa arbejder derfor sammen med blandt 
andet hjemmevejlederne i Socialpsykiatrisk 
center Nord-Vest, Jobformidlingen VIVIL og 
Forebyggelsescenter Nørrebro.  
”Vi prøver at lette samarbejdet på tværs af 
forvaltninger i Kommunen, mellem Regionen 
og Kommunen og mellem frivilligorganisa-
tioner, for i sidste ende at kunne skabe et mere 
sammenhængende forløb for borgeren”, siger 
projektleder i FriNoVa, Camilla Roed Simpson. 

Medarbejdere og brugerpanelsmedlemmer 
udenfor FriNoVa på Tomsgårdsvej 35

Brugerne i centrum                                                                 
En af grundstenene i projektet er ideen om 
”bruger til bruger”, der handler om at ind-
drage brugerne og gøre dem til en aktiv og 
samskabende partner i projektet. Det bety-
der, at man som bruger i FriNoVa møder en 
frivillig, der selv har haft det svært og oplevet 
udfordringer i sit liv, og derfor har en masse 
erfaringer, som andre kan få gavn af i råd-
givningssituationen.
”Du bliver mødt af en, som har samme erfar-
ing som dig selv og det er vigtigt. Hvis man 
bliver mødt af andre brugere, så vil det au-
tomatisk skabe tillid, og du vil føle dig tryg.”, 
siger Pernille Ruben Hansen, repræsentant 
fra Bedre Psykiatri og medlem af FriNoVas 
brugerpanel. 
Ideen om at samarbejde aktivt med borgerne, 
kommer til udtryk igennem FriNoVas bruger-

panel, som består af mennesker der har eller har haft en tilknytning til Socialpsykiatrien. 
Brugerpanelet fungerer som en sparringspartner i FriNoVa. Her vendes og drøftes forslag til 
projektet, og brugerne kan give deres mening til kende.

Pårørende skal huskes                                                               
FriNoVa henvender sig ikke blot til brugere, men også til pårørende, som har brug for støtte 
og rådgivning. I den forbindelse samarbejder FriNoVa med pårørendeforeningen i “Bedre 
Psykiatri”, der står for at arrangere åbne samtalegrupper og tema-aftner, med. f.eks. Mindful-
ness på programmet. 
”Den pårørende kan være med til, at tingene kommer til at ske for den, der har det svært. Sam-
tidig er det vigtigt, at der bliver taget sig af den pårørende selv, som er belastet af situationen 
,og at denne får viden og indsigt i problemet”, siger Pernille Ruben Hansen.
 
Projektet FriNoVa slog dørene op d. 1. september 2014 på Tomgårdsvej 35, og er blevet taget 
godt imod af både brugere og frivillige i brugerpanelet. 

Ny samarbejdspulje 
for foreninger og skoler i Københavns Kommune
Med den nye folkeskolereform stilles krav om, 
at skolen åbner sig mere mod omverdenen, og 
øger samarbejdet med kultur- og fritidslivet.

Hvem kan søge?
Puljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, 
som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.
Der er i 2015 og 2016 afsat 2 mio. kr. årligt til puljen. Der gives tilskud til samarbejde mellem 
skole og forening med max 500,- kr. pr. afviklet dobbeltlektion(2x45 minutter).

Hvornår kan der søges?
Der er løbende ansøgningsfrist, og puljen kan søges fra den 1. januar 2015

Kontakt:
Rikke Skovfoged
Tlf: 24 94 03 09
E-mail: rikke.skovfoged@kff.kk.dk

Danske Seniorer 
og 
Foreningen Kulturnet 
præsenterer:

Råt Guld – Hver alder sin charme
Kom med til GRATIS koncert med Bo Schiøler. 
Bo Schiøler, kendt og elsket for sit store arbej-
de med Vesterbro Ungdomsgård, har lavet en 
ny plade, hvor han stiller skarpt på livet som 
pensionist.
”Råt Guld – Sange fra den 3. alder” hedder den, 
og vi er stolte af at kunne præsentere sangene 
live ved - hele to arrangementer.

Nørrebro
Klærkesalen 18. marts kl. 14.00
Gratis billet kan fås hos Danske Seniorer. 
Der vil være gratis kaffe, te og kage.
Klærkesalen, Griffenfeldsgade 44, Nørrebro.

Bispebjerg
Biblioteket Rentemestervej 25. marts kl. 
14.00
Gratis billetter kan afhentes på biblioteket fra 
1. februar.
Grupper kan bestille billetter hos Foreningen 
Kulturnet på mail foreningen.kulturnet@gmail.
com. Der vil være gratis kaffe, te og kage.
Biblioteket Rentemestervej, Rentemestervej 
76, København NV.

Koncerterne er gratis, da vi har fået en flot 
donation fra Nord Vest Fonden, foreløbig til  
koncerten i Klærkesalen, men vi håber og for-
venter, at vi også får penge fra Nord Vest Fon-
den til koncerten på Bispebjerg. 

1000 tak TIL NORD VEST FONDEN. Du kan læse 
mere om Nord Vest Fonden på www.nord-vest-
fonden.dk.

Lidt om koncerten
Bo Schiøler & Pensionist-bandet afholder en 
akustisk koncert med sange fra Bo Schiølers 
nye anmelder-roste album: RÅT GULD - Sange 
fra den 3. alder. Koncerten varer 2 x 40 minutter.
Bo Schiøler kæder sangene sammen med 
historier og anekdoter fra sit 44-årige virke 
som teater- og sanglærer på Vesterbro Ung-
domsgård - og fra sin nuværende pensionist-
tilværelse.
Bo Schiøler er for sit kunstneriske virke blevet 
tildelt en lang række priser og hædersbevis-
ninger. Bl.a. blev han i 2006 udnævnt til Ridder 
af Dannebrog.
Bo Schiøler & Pensionist-holdet består af Bo 
Schiøler: Guitar og vokal, Erling Kølner Jensen: 
Guitar og vokal, Lennie Hedegaard Jakobsen: 
Vokal, Ronni Tim Holm: Keyboard, Jens Birke-
dal: Bas, Christian Winding: Trommer.

DET KRÆVER 
STYRKE OG MOD 
AT KLARE SINE 
UDFORDRINGER 
I HVERDAGEN

- Kniber det af og til med at 
finde din indre Pippi frem, 
vil FriNoVa gerne støtte dig

STYRKE MOD

FriNoVa 
er et anonymt informations- og støttecenter 
for unge i Københavns Nordvestområde
FriNoVa • Tomsgårdsvej 35 •  2400 København NV
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lige præcis dette, der gør at samarbejdet er så spæn-
dende, mener Stephanie Thomasen:

”Det er fantastisk hvordan Karsten Fundal og Efterklang 
forstår at samarbejde på trods af deres forskellige 
musikalske baggrunde i henholdsvis klassisk og elektroni-
sk. Jeg elsker fusioner af forskellige stilarter, det er jo også 
det jeg selv arbejder på med danserne. Så jeg glæder mig 
til at møde dem og skabe et fælles univers.”

Hvorfor ødelægge en god historie med sandheden?
I 360˚ bliver fokus i høj grad på løgnens karakter. 
Stephanie Thomasen har ladet sig inspirere af den danske 
opdagelsesrejsende Peter Freuchen, der kom hjem fra 
sine eventyr på indlandsisen med mange utrolige historier 
i bagagen, så utrolige, at han ansås for at være en 
lystløgner. Hans mantra var da også: ” Hvorfor ødelægge 
en god historie med sandheden.”
 
Men hvad er en løgn egentlig, og hvilken konsekvenser 
har den? Hvad er forskellen på en løgn og en god historie? 
Og er det egentligt så utænkeligt, at en opdagelsesrej-
sende kommer hjem med historier, der virker utrolige for 
almindelige mennesker. Stephanie Thomasen fortæller: 
”Alle kender følelsen af at møde en historie, der virker for 
utrolig til at være sand. Men er tvivlen med til at gøre 
historien endnu bedre, eller spænder risikoen for en løgn 
ben for den gode fortælling?”
 
Hvad der er virkelighed og bare en god historie; det kan 
man finde ud af d. 22. januar, hvor 360˚ har premiere i 
Dansekapellet.

I den nye forestilling 360˚ tager Uppercut Danseteater os med på en rejse til det kolde nord. Foto: Anders Braae Rimho�.

ARKTISK DANSE-
EVENTYR MED TONER 
FRA EFTERKLANG
Knirkende is, brølende snestorme og funklende nordlys 
møder prisvindende moderne dans og break dance. Det 
er opskriften på den nye forestilling 360˚ af Uppercut 
Danseteater. Musikken er fra det anmelderroste danske 
orkester Efterklang, og komponist Karsten Fundal.

En fortælling om is, sne, løgn og virkelighed. Til januar 
byder Uppercut Danseteater indenfor i kulden, til en helt 
ny forestilling ved navn 360˚. Danseforestillingen tager 
afsæt i de opdagelsesrejsendes eventyr på indlandsisen og 
de fantastiske historier, de havde med hjem; historier der 
måske var for fantastiske til at være sande. 
 
Forestillingen koreograferes af Uppercuts egen Reumert 
talentprisvinder, Stephanie Thomasen, der ønsker, at 
skabe et univers, hvor det visuelle udtryk og lydbillederne 
smelter sammen. 

Fusion mellem forskellige stilarter
For at skabe dette univers af frosne bjerge, knirkende is 
og funklende nordlys, har Uppercut Danseteater allieret 
sig med komponist Karsten Fundal og det danske 
post-rock band Efterklang. 

Som udgangspunkt arbejder Fundal og Efterklang med to 
vidt forskellige stilarter indenfor musikken, men det er 

360° - med musik af Efterklang. 
Foto: Rasmus Weng Karlsen.

FAKTA
Forestillingen 360˚ af Uppercut Danseteater spiller i 
Dansekapellet i fra d. 22. januar-8. februar 2015. Billetter 
fra kr. 40 / kr. 125 
Book dine billetter via www.dansekapellet.dk. For grupper 
og skoleklasser ring på tlf. 8220 5727

Om Efterklang
Efterklang består af de tre barndomsvenner Mads Brauer, 
Casper Clausen & Rasmus Stolberg. Sammen med 
komponist Karsten Fundal står de bag musikken til 360˚.

Med støtte fra:



side 8

Tag på en musikalsk rejse til Caribien med orkestret VIVA. Foto: Tina Nørløv.

DET SKER

360°
22. januar – 8. februar. Varierende spilletider.
Billet fra kr. 40/kr. 165
Et nedfrosset eventyr af Uppercut Danseteater. Ny 
danseforestilling af koreograf Stephanie Thomasen.

TANGO MILONGA
Lørdag 31. januar og 28. februar kl. 18
Entré: kr. 50
Dans ægte argentinsk tango med Tango Amor. 
Introduktion til tango og efterfølgende milonga.

KONCERT MED VIVA
Søndag 1. februar kl. 14
Billet: kr. 50
Tag på en musikalsk rejse til Caribien. 
For børn og deres forældre.

FERIECAMP I VINTERFERIEN
9.-13. februar. Gratis
Dans hip hop, kreativ dans, moderne dans og lær at stå på 
en scene. En uge med dans og scenetræning for børn og 
unge.

GRÆNSEN
16.-22. februar. Varierende spilletider
Billet fra kr. 40/kr. 125
Teatret Lampe inviterer til en børneforestilling om 
grænser, afspærringer og møder mellem mennesker.

N.A.R.G.
Lørdag 7. marts kl. 19.30
Billet fra kr. 40/kr. 165
Ny danseforestilling af Don*Gnu. Fire dansere i kamp 
med og om balance på en fem meter bred vippescene.

FOR BILLETTER OG INFO SE
www.dansekapellet.dk

FAKTA

“På tur i Caribien, Caramba!”
Søndag d. 1 februar kl. 14
Billet: kr. 50 via www.dansekapellet.dk
Rabat med Klub SØNDANS
Målrettet børn mellem 5-8 år og deres forældre

VIVA består af Jeanette Arp, Jesper Nørløv Arnholtz, 
Martin Krogh og Niclas Knudsen. Koncerten arrangeres i 
samarbejde med LMS – Levende musik i skolen

Koncerten er en del af Dansekapellets SØNDANS-pro-
gram. Til SØNDANS kan du også opleve GRÆNSEN af 
Teatret Lampe søndag d. 22. februar og BODYPARTS af 
Uppercut Danseteater søndag d. 29. marts.

EN SØNDAG MED 
CARIBISKE RYTMER
Forstil dig, at du kunne vinke farvel til vind og rusk og i 
stedet mærke varmen i Caribien og nyde de skønne, 
livsglade rytmer. Det kan næsten blive til virkelighed 
søndag den 1. februar, hvor orkestret VIVA besøger 
Dansekapellet med den varme og festlige familiekoncert 
”På tur i Caribien, Caramba!”

Salsa, bolero, cha cha cha, son og bomba. Der er musik 
fra varmere himmelstrøg på programmet når VIVA tager 
børn og deres forældre med på en musikalsk rejse I “På 
tur i Caribien, Caramba!” Nærmere bestemt fra Cuba og 
Puerto Rico, øen med den dejlige havn. Her bor drengen 
Emilio og pigen Maria. 

Til koncerten besøger vi de to børn og oplever deres 
musik, rytmer og sjove sange. Tag med på rejse med den 
magiske ”Rejsesang” og hvert stop byder på nye historier 
fra børnenes hverdag og drømme. Vi skal høre om 
karameller, møde frække aber. Vi skal danse, synge, 
klappe og feste med Maria og Emilio, og vi skal gi’ den gas 
til en trommesang med Emilios oldefar!

Musikere med passion for latinmusik
Bag koncerten står fire musikere, der hver især brænder 
for latinamerikanske rytmer. Forsanger Jeanette Arp har 
studeret musik på Cuba og i Chile, og har turneret i både 
Danmark og Spanien. Jeanette underviser også i dans, og 
når musikken spiller fører hun an i dansen så alle kan være 
med på dansegulvet.

Sammen med Niclas Knudsen, Martin Krogh og Jesper 
Nørløv Arnholtz deler hun en fælles passion for 
latinmusikkens rytmer, og i 8 år har de spillet sammen i 
VIVA over hele landet. 

Koncerter en del af SØNDANS
Koncerten med VIVA er en del af Dansekapellets 
SØNDANS-program. Hver søndag er Dansekapellet 
fyldt med dans for de mindste. Der er dansehold for de 
4-7 årige, hver anden søndag rytmik for de helt små, og 
nogle søndage er der familiedans, forestillinger og 
koncerter. Koncerter som ”På tur i Caribien, Caramba!” 
med musik man kan danse til. 

For at alle skal have mulighed for at tage til forestillinger 
og koncerter, har Dansekapellet lavet Klub SØNDANS. 
Det er gratis at blive medlem, og som medlem af Klub 
SØNDANS får man 1 gratis billet hver gang man køber 3 
billetter. Det betyder at en familie på 4 kan få en skøn 
koncert- eller teateroplevelse og kun betale for 3.

HVER MÅNED

N.A.R.G af Don*Gnu. Foto: Christoªer Brekne .
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med og om balance på en fem meter bred vippescene.

FOR BILLETTER OG INFO SE
www.dansekapellet.dk

FAKTA

“På tur i Caribien, Caramba!”
Søndag d. 1 februar kl. 14
Billet: kr. 50 via www.dansekapellet.dk
Rabat med Klub SØNDANS
Målrettet børn mellem 5-8 år og deres forældre

VIVA består af Jeanette Arp, Jesper Nørløv Arnholtz, 
Martin Krogh og Niclas Knudsen. Koncerten arrangeres i 
samarbejde med LMS – Levende musik i skolen

Koncerten er en del af Dansekapellets SØNDANS-pro-
gram. Til SØNDANS kan du også opleve GRÆNSEN af 
Teatret Lampe søndag d. 22. februar og BODYPARTS af 
Uppercut Danseteater søndag d. 29. marts.

EN SØNDAG MED 
CARIBISKE RYTMER
Forstil dig, at du kunne vinke farvel til vind og rusk og i 
stedet mærke varmen i Caribien og nyde de skønne, 
livsglade rytmer. Det kan næsten blive til virkelighed 
søndag den 1. februar, hvor orkestret VIVA besøger 
Dansekapellet med den varme og festlige familiekoncert 
”På tur i Caribien, Caramba!”

Salsa, bolero, cha cha cha, son og bomba. Der er musik 
fra varmere himmelstrøg på programmet når VIVA tager 
børn og deres forældre med på en musikalsk rejse I “På 
tur i Caribien, Caramba!” Nærmere bestemt fra Cuba og 
Puerto Rico, øen med den dejlige havn. Her bor drengen 
Emilio og pigen Maria. 

Til koncerten besøger vi de to børn og oplever deres 
musik, rytmer og sjove sange. Tag med på rejse med den 
magiske ”Rejsesang” og hvert stop byder på nye historier 
fra børnenes hverdag og drømme. Vi skal høre om 
karameller, møde frække aber. Vi skal danse, synge, 
klappe og feste med Maria og Emilio, og vi skal gi’ den gas 
til en trommesang med Emilios oldefar!

Musikere med passion for latinmusik
Bag koncerten står fire musikere, der hver især brænder 
for latinamerikanske rytmer. Forsanger Jeanette Arp har 
studeret musik på Cuba og i Chile, og har turneret i både 
Danmark og Spanien. Jeanette underviser også i dans, og 
når musikken spiller fører hun an i dansen så alle kan være 
med på dansegulvet.

Sammen med Niclas Knudsen, Martin Krogh og Jesper 
Nørløv Arnholtz deler hun en fælles passion for 
latinmusikkens rytmer, og i 8 år har de spillet sammen i 
VIVA over hele landet. 

Koncerter en del af SØNDANS
Koncerten med VIVA er en del af Dansekapellets 
SØNDANS-program. Hver søndag er Dansekapellet 
fyldt med dans for de mindste. Der er dansehold for de 
4-7 årige, hver anden søndag rytmik for de helt små, og 
nogle søndage er der familiedans, forestillinger og 
koncerter. Koncerter som ”På tur i Caribien, Caramba!” 
med musik man kan danse til. 

For at alle skal have mulighed for at tage til forestillinger 
og koncerter, har Dansekapellet lavet Klub SØNDANS. 
Det er gratis at blive medlem, og som medlem af Klub 
SØNDANS får man 1 gratis billet hver gang man køber 3 
billetter. Det betyder at en familie på 4 kan få en skøn 
koncert- eller teateroplevelse og kun betale for 3.

HVER MÅNED

N.A.R.G af Don*Gnu. Foto: Christoªer Brekne .
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Du behøver ikke have danset for for at være med i DANS MED DIN NABO. Foto: Justin Smith.

FAKTA

Tilmelding og spørgsmål: 
Tilmelding til DANS MED DIN NABO sker på informa-
tionsmødet søndag d. 25.januar kl. 16-17 

Er du forhindret i at deltage i mødet, eller har du 
spørgsmål, kontakt Christine på: 
christineseierstad@gmail.com

Mødet bliver a�oldt i Dansekapellet,  Bispebjerg Torv 1, 
2400 København NV

Undervisning og forestillinger
Danseundervisningen starter i uge 10 og foregår i 
Dansekapellet følgende dage:
Tirsdage kl. 11:00-12:30 – fra den d. 3. marts og frem
Torsdage kl. 13.00-14.30 – fra den 5. marts og frem

Der vil være ekstra prøver når premieren nærmer sig.

Forestillingen skal vises:
Søndag 26. april, Kl. 14.30-17.30. Forestillinger i 
Dansekapellet
Søndag 3. maj, Kl. 10-13. Forestilling i Operaens foyer

Dansefyrtårn København-Brøndby er et partnerskab imellem Brøndby 
Kommune, Osramhuset, Blågården og Dansekapellet i København

DANSELYSTNE ÆLDRE 
SØGES TIL STOR DANSE-
FORESTILLING
Dansekapellet inviterer alle over 60 år fra København 
Nordvest til at medvirke i forestillingen DANS MED 
DIN NABO. Her vil unge og ældre optræde sammen i 
en forestilling om naboskab på tværs af bydele og 
generationer. 

Et godt naboskab har stor indvirkning på ens liv, uanset 
alder. Forestillingen vil tage afsæt i de oplevelser, 
naboskab a�øder, og som højst sandsynlighed vil vække 
genkendelse hos både medvirkende og publikum.

Til forestillingen søges ældre, der har lyst til at danse, og 
derfor inviteres alle over 60 år til et åbent informations-
møde i Dansekapellet, søndag d. 25 januar kl. 
16:00-17:00.

Lisbet Kokholm Nør er danser og koreograf og leder 
projektet. Lisbet Kokholm Nør fortæller

”Det er første gang vi laver en forestilling på denne måde, 
hvor både ældre og unge er med. Det er utrolig spæn-
dende fordi der sker noget helt specielt når forskellige 
generationer mødes og bevæger sig sammen.”

Forestillingen har premiere i Dansekapellet søndag d. 26. 
april, og spilles efterfølgende d. 3. maj i Operaens foyer. 

Gratis danseundervisning
Du behøver ikke være tidligere danser for at være med. 
Som deltager i projektet får du gratis danseundervisning 
to gange om ugen i dagtimerne. Sammen med professio-
nelle koreografer fra Dansekapellet, arbejder vi for, at få 
det til at se flot ud på scenen. Vi håber at mange vil med 
til at danse sig igennem foråret.

”Med denne forestilling vil vi vise at alle kan danse uanset 
hvor de er i livet, og  at alle kan byde ind med deres 
historier om naboskab.

Tit er scenen kun forbeholdt professionelle dansere, men i 
DANS MED DIN NABO kan alle være med uanset 
niveau - det vigtige er at man har lyst til at  danse,” siger 
Lisbet Kokholm Nør.

Om projektet
DANS MED DIN NABO er en del af det nationale 
danseprojekt ”Ta’ fat om Dansen”, der er blevet til med 
støtte af Nordea-fonden. Projektet er initieret af 
Dansehallerne, og der er blevet udpeget seks nationale 
dansefyrtårne, der skal få glæden ved dans ud til alle.

Dansekapellet er fyrtårn for København NV, København 
N og Brøndby Kommune. Derfor vil deltagere fra alle 
bydelene have mulighed for at medvirke i forestillingen.
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22. januar – 8. februar
BILLETTER fra 40 kr.

WWW.DANSEKAPELLET.DK

DANSEKAPELLET

BRØNDBY KOMMUNE
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Fra idé til virkelighed
Er du interesseret i, hvordan du kan sparke gang i dit eget lokale projekt?
Har du en idé, der skal have hjælp til at blive til virkelighed?
Vil du gerne have inspiration til et nyt projekt, eller møde dem der fik 
støttekroner i 2014?

Bispebjerg Bydelspulje og FUGLEFRØ puljen er klar til at uddele mere end 2 millioner 
kroner til lokale projekter i 2015! Så det er nu du har chancen for at få inspiration og 
vejledning til hvordan din idé kan blomstre.

Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelse Fuglekvarteret og BIBLIOTEKET inviterer til 

PULJEAFTEN 
Onsdag d. 28. januar kl. 17.30-21, 
på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3.sal
Her kan du: 
•	 Høre	hvordan	du	søger	penge	fra	Bydelspuljen	og	FUGLEFRØ.
•	 Få	sparring	på	din	idé	og	hente	inspiration	fra	andre	projektmagere.
•	 Få	viden	om	hvordan	du	kan	sætte	præg	på	dit	lokalområde.
•	 Netværke	med	andre	lokale	ildsjæle.

Så tag din idé med eller kom med på en lytter.  Alle er velkomne, uanset erfaring med at 
lave projekter. 

Det er gratis at deltage!

Tilmelding til: lc@okf.kk.dk senest d. 21. januar 2015

FUGLEKVARTERET
OMRÅDEFORNYELSE

Vi serverer 
lækker mad 
helt gratis! 
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Børn & Unge BiBlioteket kl. 9.30-10.15
EvEntyrfortælling
BiBliotekets fantasifulde historiefortæller, Hanne, 
fortæller eventyr for de små.
Fra 4 til 5 år. 
gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 10.30-11.30
vildE lEgE mEd dE mindstE
krop og sind har brug for alsidig bevægelse og san-
sestimulering uanset alder. Fysioterapeut Marianne 
Mogensen viser lege, der stimulerer barnets sanser, 
balance og motorik, heriblandt kolbøtter, snurre-
ture, rulninger og boldlege. til sidst lidt babymas-
sage og en kort orientering om babytegn.
Medbring et blødt underlag til din baby.
For forældre med børn i alderen 4 til 14 mdr.
Pris: 40 kr. pr. barn. Billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

Salen kl. 10.15–11.00 For 1½ til 3 år.
kl. 11.15–12.00 For 3 til 5 år.
BiBlolEg 
leg og bevægelse for børn og deres forældre med 
Balder Brøndsted, indehaver af legefabrikken og 
forfatter til bøgerne Leg så hjernerne banker og Leg 
så benene vokser.
BiBloleg kombinerer fantasi og børnelitteratur 
med nye og gamle idrætslege. Det handler om 
glæden ved bevægelse, ved at mærke sin krop, 
bruge sin fantasi og at være del af et legefællesskab. 
Det handler også om at lave noget sjovt og 
meningsfuldt sammen børn og voksne.
Pris: 40 kr. pr. barn. Billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

Salen kl. 10.00
mostEr ZilEttE – sangE og 
tEatEr fra da mostEr var Barn
Moster Zilette fortæller spændende historier og 
synger gode børnesange, og så har hun flotte 
hånddukker, søde bamser, en pludrende papegøje, 
rasleæg og meget andet med i kufferten. Børnene 
bliver også inddraget og inviteret til at synge med.
Fra 1½ til 5 år.
gratis. Med tilmelding.

ByDelSlaBoratoriet kl. 10.00
tEatEr astaBasta: 
PrinsEssEn På ærtEn
Prinsen er så ked af det, fordi der ingen rigtige 
prinsesser er at finde. Men pludselig en dag 
bliver det et frygteligt uvejr, og det banker på en 
af slottets porte. Udenfor står der den dejligste 
prinsesse, men er hun virkelig en rigtig prinsesse? 
Fra 3 år.
gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 9.30-10.00
BørnEBio
Mortens Badebold: om drengen Mortens meget 
drillesyge badebold.
Snap: tegnefilm om lille Snap som lever i vandet.
Rita og Krokodille – Snevejr: tegnefilm om vennerne 
rita og krokodille som skal ud at kælke.
Fra 2 til 3 år.
gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 10.30-11.00
skolEBio: Hund i HimlEn

Dansk animationsfilm fra 2012 baseret på Hanne 
kvists bog af samme navn. instrueret af Jeanette 
nørgaard.
Den lille pige lora ankommer til et øde beliggende 
kloster sammen med sin hund. De er blevet fulgt 
dertil af nonnen Søster esperanza, som lover lora, at 
det er “et bedre sted”. Så snart de er kommet inden 
for den store mur, der omkranser klosteret, bliver 
lora og hendes hund adskilt. lora bliver sendt i bad 
og får uniform på, og samme aften aflives hun-
den. lora får at vide, at hun ikke må sørge. i stedet 
beslutter hun sig for selv at blive til en hund og 
bryde alle klosterets regler.
tilladt fra 7 år. Henvender sig til indskolingen og 
mellemtrinet.
gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 12.30-14.10
skolEBio: 1989
Dansk dokumentar fra 2014 instrueret af anders 
østergaard & erzsébet rácz.
et storpolitisk drama om Jerntæppets sammenbrud. 
en ung teknokrat, Miklós neméth, bliver Ungarns 
nye premierminister. Han skal redde landets 
økonomi og vil derfor opgive det massive og dyre 
grænseanlæg mod vest, men med den beslutning 
sætter han sig op imod mægtige modstandere. et 
ungt par i østtyskland har hørt rygterne om, at den 
ungarske grænse vil blive åbnet. De vil prøve lykken 
men vikles ind i østblokkens politiske magtkamp. 
Den unge mand dræbes af skud ved grænsen, 
en begivenhed der paradoksalt nok fremskynder 
neméths endelige beslutning om at åbne grænsen. 
kort efter falder muren.
tilladt fra 11 år. Henvender sig til udskolingen.
gratis. Med tilmelding

VærkSteDerne kl. 10.00-14.00
familiEværkstEd – 
sliP fantasiEn løs
Værkstederne har skabe og skuffer fyldt med mange 
gode ting og sager, som vi finder frem sammen med 
vores kunstbøger, og så gælder det bare om at slippe 
fantasien løs og lege med pap, træ, søm, skruer, papir, 
piberensere, maling, ståltråd, perler og alt muligt 
andet, så du kan skabe dit helt eget kunstværk.
For børn og deres voksne.
gratis. ingen tilmelding.

BiBliotEkEts Program for januar – marts 2015
BIBLIOTEKET Rentemestervej 76 . 2400 København NV . www.bibliotek.kk.dk/bib
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grotten kl. 11.00
sang og musik for Børn
Musikanterne thea og Mikkel optræder med en 
håndfuld populære børnesange. kom og syng med!
For børn i alle aldre.
gratis. ingen tilmelding.

VærkSteDerne kl. 10.00-12.00
BørnEværkstEd – 
sliP fantasiEn løs
Værkstederne har skabe og skuffer fyldt med mange 
gode ting og sager, som vi finder frem sammen med 
vores kunstbøger, og så gælder det bare om at slippe 
fantasien løs og lege med pap, træ, søm, skruer, papir, 
piberensere, maling, ståltråd, perler og alt muligt 
andet, så du kan skabe dit helt eget kunstværk.
Fra 4 til 8 år.
gratis. Med tilmelding.

Børn & Unge BiBlioteket kl. 14.00-16.00
rEflEks-worksHoP for Børn
i vintermørket er det vigtigt at huske reflekserne, og 
nu kan du lave din egen seje refleks i værkstederne 
sammen med underviser annita Fjord Pedersen. Vi 
har en masse sjove materialer til at lave reflekser af, så 
din trafiksikkerhed bliver helt i top.
Fra ca. 8 til 12 år. Der er plads til max 8 børn pr. 
workshop.
gratis. Med tilmelding.

VærkSteDerne  tor kl. 17.00-21.00 
lør & Søn kl. 10.00-15.00
fastElavnskostumEworksHoP
Så er der kostume-førstehjælp til alle. riv en aften 
og en weekend ud af kalenderen og få styr på faste-
lavnsudklædningen. Deltagerne kan komme en eller 
flere af de tre torsdage og få hjælp og inspiration til 
valg af materialer og evt. gå i gang med projektet. 
lørdag og søndag arbejdes der på færdiggørelsen 
af kostumerne. Vi har idéer og mønstre til både lette 
og svære projekter. På værkstedet findes et udvalg 
af maling og dekorationsmaterialer, men stof skal 
medbringes.
Undervisere: annita Fjord Pedersen og 
Dorte kampp.
Workshoppen er for børn og forældre sammen, og 
der er plads til 12 voksne og 1-2 børn pr. voksen. 
Det er gratis at deltage, men man betaler for brug 
af materialer. tilmelding på 
www.enkelbillet.dk/nordvest  

Børn & Unge BiBlioteket  kl. 10.00-14.00
lEgoværkstEd
BiBliotekets kasser med lego bliver fundet frem, 
og så er det kun fantasien, der sætter grænser. 
Du kan også være med til at lege med en lego 
Mindstorms-robot.
For børn i alle aldre.
gratis. ingen tilmelding.

Salen kl. 11.00
sang, musik og mindfulnEss i 
BørnEHøjdE
kom og nyd en afslappende og nærværende stund 
med dit barn. Vi skal lege sjove musiklege, danse til 
vilde rytmer, sidde stille og mærke hjertet slå, give 
hinanden massage og tage på sjove fantasirejser.
Medbring gerne et tæppe.
Fra 4 år. 
gratis. Med tilmelding.
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Fra idé til virkelighed
Er du interesseret i, hvordan du kan sparke gang i dit eget lokale projekt?
Har du en idé, der skal have hjælp til at blive til virkelighed?
Vil du gerne have inspiration til et nyt projekt, eller møde dem der fik 
støttekroner i 2014?

Bispebjerg Bydelspulje og FUGLEFRØ puljen er klar til at uddele mere end 2 millioner 
kroner til lokale projekter i 2015! Så det er nu du har chancen for at få inspiration og 
vejledning til hvordan din idé kan blomstre.

Bispebjerg Lokaludvalg, Områdefornyelse Fuglekvarteret og BIBLIOTEKET inviterer til 

PULJEAFTEN 
Onsdag d. 28. januar kl. 17.30-21, 
på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3.sal
Her kan du: 
•	 Høre	hvordan	du	søger	penge	fra	Bydelspuljen	og	FUGLEFRØ.
•	 Få	sparring	på	din	idé	og	hente	inspiration	fra	andre	projektmagere.
•	 Få	viden	om	hvordan	du	kan	sætte	præg	på	dit	lokalområde.
•	 Netværke	med	andre	lokale	ildsjæle.

Så tag din idé med eller kom med på en lytter.  Alle er velkomne, uanset erfaring med at 
lave projekter. 

Det er gratis at deltage!

Tilmelding til: lc@okf.kk.dk senest d. 21. januar 2015

FUGLEKVARTERET
OMRÅDEFORNYELSE

Vi serverer 
lækker mad 
helt gratis! 
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Grotten kl. 11.00
Sang og muSik for børn
Musikanterne thea og Mikkel optræder med en 
håndfuld populære børnesange. kom og syng med!
For børn i alle aldre.
Gratis. Ingen tilmelding.

UGe 7: MandaG 9. - FredaG 13. FebrUar 
feriecamp i vinterferien

I alle skoleferier er der FerieCamp i bispebjerg/
nordvest. Hent en flyer på bIblIoteket eller hold 
øje med vores hjemmeside 
bibliotek.kk.dk/bib og feriecamp.dk
For skolebørn.
Gratis. 

Pladsen kl. 9.30 & kl. 11.00
teater veStvolden - 
HøneS førSte æg  

sol står op, bi flyver til blomst, livet går sin gang. 
Høne venter sig for første gang, men hvor skal hun 
egentlig lægge sit æg? Heldigvis møder hun egern, 
som gerne vil hjælpe. et æg fødes, snart sprækker 
det og ud kommer en lille kylling. det legesyge 
egern ved nok, hvad det hele handler om, men 
tager måske munden for fuld, da han forsøger at 
opdrage kylling i sit eget billede. det viser sig på 
fornøjelig vis, at en hønemor trods alt ved bedst.
Forestillingen er arrangeret af teater nordvest.
Fra 1 til 4 år.
Gratis. nb! tilmelding til teater nordvest på 
tlf. 3810 3609 eller mail teaternordvest@batida.dk

kl. 11.00-15.00
faStelavnSfeSt
kom til bydelens traditionsrige fastelavnsfest med 
tøndeslagning, fastelavnsboller og underholdning 
for hele familien. I år er festen arrangeret i sam-
arbejde mellem klub bispebjerg, Ungdomshuset, 
børnekulturhuset sokkelundlille, bIblIoteket, 
degnestavnens legeplads, boligforeningen 3b og 
bispebjerg lokaludvalg. Program med mere informa-
tion vil blive lagt op på arrangørernes hjemmesider.
For alle. 
Gratis. Ingen tilmelding.
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børn & UnGe bIblIoteket kl. 9.30-10.15
eventyrfortælling
bIblIotekets fantasifulde historiefortæller, Hanne, 
fortæller eventyr for de små.
Fra 4 til 5 år. 
Gratis. Med tilmelding.

salen kl. 10.30-11.30
WorkSHop – babymaSSage
Massage er et godt redskab til at berolige og 
stimulere din baby. På workshoppen introducerer 
fysioterapeut Marianne Mogensen en række gode 
teknikker, der også kan bruges hjemme. Hun 
gennemgår både en nem og spontan massageform, 
og én der kræver lidt forberedelse. læs mere om 
Marianne Mogensen her: www.denfriefys.dk.  
Medbring selv: et tæppe eller lignende som under-
lag, et tisseunderlag, hvis du vil prøve at massere 
dit barn, når det er helt bart og evt. en olie uden 
parfume.
Pris: 40 kr. pr. barn. billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

salen kl. 10.15–11.00 For 1½ tIl 3 år.
kl. 11.15–12.00 For 3 tIl 5 år.
bibloleg 
leg og bevægelse for børn og deres forældre med 
balder brøndsted, indehaver af legefabrikken og 
forfatter til bøgerne Leg så hjernerne banker og Leg 
så benene vokser.
bIbloleG kombinerer fantasi og børnelitteratur 
med nye og gamle idrætslege. det handler om 
glæden ved bevægelse, ved at mærke sin krop, 
bruge sin fantasi og at være del af et legefællesskab. 
det handler også om at lave noget sjovt og menings-
fuldt sammen børn og voksne.
Pris: 40 kr. pr. barn. billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

salen kl. 10.30-11.15
rend og Hop med 
moSter Zilette
Moster Zilette underholder de mindste med et 
show, hvor alle kan lege med. Med forskellige rek-
visitter som rasleæg og udklædning skal børnene 
kravle, hoppe, synge og danse til glade børnesange 
bl.a. De tre små fisk, Slangens sang og Se min kjole.
Fra 2½ til 5 år.
Gratis. Med tilmelding.

CaFé Glad kl. 17.30-19.30
folkekøkken
Café Glad, bIblIoteket og bispebjerg lokaludvalg 
inviterer til folkekøkken den sidste torsdag i hver 
måned. kom og spis et godt og nemt måltid mad. 
Vi tilstræber økologi og lokale råvarer, og der vil 
altid være en vegetarret.  
Pris: 45 kr. for voksne og ½ pris for børn.

Hele HUset FredaG kl. 10.00-17.00 & 
lørdaG kl. 10.00-15.00
børnebogSfeStival nord 2015
bIblIoteket vil disse to dage bugne af gode 
læsetilbud, og man vil kunne møde forfattere, høre 

oplæsning, se 
børneteater, 
deltage i 
kreative 
workshops, 
lave mad med 
børnekoge-
bogsforfattere 
og deltage i 
konkurrencer. 
arrangementet 
er 
en del af 
festivalen 
kbh læser.
Gratis. 
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CaFé Glad kl. 17.30-19.30
folkekøkken
Café Glad, bIblIoteket og bispebjerg lokaludvalg 
inviterer til folkekøkken den sidste torsdag i hver 
måned. kom og spis et godt og nemt måltid mad. Vi 
tilstræber økologi og lokale råvarer, og der vil altid 
være en vegetarret.  
Pris: 45 kr. for voksne og ½ pris for børn.

CaFé Glad kl. 17.30-18.30
fyraftenSjaZZ med 
poulSen & peregrinoS
dette nyetablerede jazzensemble består af saxofon-
isten Magnus Poulsen, guitaristen Christian bluhme 
og Mikkel lodskou på percussion. de vil optræde 
med en række nye numre komponeret af Magnus 
Poulsen. 
Gratis. Ingen tilmelding.

salen kl. 9.45-10.30 For 1½ tIl 3 år.
kl. 10.45-11.30 For 3 tIl 6 år.
muSikulla 
Musikterapeut Ulla Hyldgård har sammensat et 
alsidigt program, der aktiverer alle barnets sanser. 
der bliver bl.a. sunget gamle og nye sange, spillet 
på rytmeinstrumenter og leget med faldskærm, 
rasleæg og tørklæder. 
Gratis. Med tilmelding.

børn & UnGe bIblIoteket kl. 9.30-10.15
eventyrfortælling
bIblIotekets fantasifulde historiefortæller, Hanne, 
fortæller eventyr for de små.
Fra 3 til 4 år.
Gratis. Med tilmelding.

salen kl. 19.00-20.00
billedforedrag med fotograf 
jacob aue Sobol

bIblIoteket får besøg af den første fotograf fra 
danmark, der er optaget i den prestigefyldte foto-
sammenslutning Magnum. Magnum blev stiftet i 
1947 af bl.a. krigsfotografen robert Capa og tæller 
i dag lidt over 80 fotografer heriblandt den britiske 
dokumentarist Martin Parr. 
Jacob aue sobol vil denne aften tage os med ind 
i sin verden af sort/hvide dokumentarbilleder, der 
tidligere har vundet World Press Photo-konkurren-
cen i kategorien ”daily life stories” og sat danmark 
på verdenskortet. 
Gratis. Ingen tilmelding.

salen kl. 9.00-10.00 & kl.10.30-11.30
mød forfatter 
joSefine otteSen
Josefine ottesen vil fortælle om at være forfatter 
med udgangspunkt i sin nyeste roman Helgi Daner, 
der foregår i vikingetidens danmark. Helgi Daner er 
inspireret af legenderne om Holger danske, der blev 
nedskrevet i Frankrig omkring år 1000. 
Josefine ottesen er forfatter til mange populære 
børne- og ungdomsbøger, og der vil også være 
mulighed for at høre om andre af hendes bøger.
For mellemtrinet og udskolingen.
Gratis. Med tilmelding.
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Bekir, som er blevet taget for røveri flere gange. Fadi 
har fundet et arbejde til ham, og samtidig kæmper 
han for at holde ham på skolebænken. Spørgsmålet 
er, om det er nok for at holde Bekir væk fra krimi-
nalitet?
Tilladt fra 7 år. Henvender sig til udskolingen.
Gratis. Med tilmelding.

Børn & UnGe BiBlioTekeT  kl. 10.00-14.00
Legoværksted
BiBlioTekeTs kasser med leGo bliver fundet frem, 
og så er det kun fantasien, der sætter grænser. 
Du kan også være med til at lege med en leGo 
Mindstorms-robot.
For børn i alle aldre.
Gratis. ingen tilmelding.

Salen - BeGGe DaGe kl. 9.30 & kl. 10.45
teatergruppen Batida - LiLLe t
Der var engang en dreng, der blev født ind i en 
støjende familie. Hans tre søstre elskede musik men 
spillede forfærdeligt. Hans mor havde så travlt, at det 
hele raslede og skramlede, og hans far var lidt trist. 
lille T havde meget store ører og kunne høre den 
mindste lyd: en sommerfugls vinger, sin fars tanker 
og suset fra et stjerneskud. Ud af alt det, han hørte, 
lavede han en dag en dejlig sang. Hans mor lyttede, 
hans far smilede, og hans tre søstre spillede sangen, 
så det lød smukt.
en poetisk historie om skjulte talenter. 
Forestillingen er arrangeret af Teater nordvest.
Fra 3 til 8 år. 
Gratis. nB! Tilmelding til Teater nordvest på 
tlf. 3810 3609 eller mail teaternordvest@batida.dk

Børn & UnGe BiBlioTekeT kl. 9.30-10.15
eventyrfortæLLing
BiBlioTekeTs fantasifulde historiefortæller, Hanne, 
fortæller eventyr for de små.
Fra 4 til 5 år. 
Gratis. Med tilmelding.

ByDelSlaBoraTorieT kl. 10. 30
teater astaBasta: HaLfdan 
kunne sin aBC – kan du?
Halfdan rasmussen blev født 29. januar 1915, og 
BiBlioTekeT vil gerne være med til at markere hans 
hundredårs fødselsdag. karina nielsen fra Teater 
astaBasta vil med udgangspunkt i et af Halfdan 
rasmussens mest kendte værker Halfdans ABC 
fortælle om hans børnerim og om bogstaverne i 
alfabetet. Værket har for længst fået kultstatus, og 
de fleste børn eller barnlige sjæle kan allerede et 
par rim udenad.
Fra 4 år.
Gratis. Med tilmelding.

CaFé GlaD kl. 17.30-19.30
foLkekøkken
Café Glad, BiBlioTekeT og Bispebjerg lokaludvalg 
inviterer til folkekøkken den sidste torsdag i hver 
måned. kom og spis et godt og nemt måltid mad. Vi 
tilstræber økologi og lokale råvarer, og der vil altid 
være en vegetarret.  
Pris: 45 kr. for voksne og ½ pris for børn.

Salen kl. 19.00-20.00
fLæs – et teater: 
Mens vi venter på porno
Mens vi venter på porno er en satirisk montage over 
”de grimme kvinder” både indvendigt og udvendigt.  
Med en komisk tilgang rusker forestillingen op i de 
store kvindetabuer og kaster lys over kvinders 
komplicerede sind på en ny, 
rå og ukom-
pliceret 
måde.
Fra 18 år.
Gratis. 
ingen 
tilmelding.

VærkSTeDerne kl. 10.00-15.00
papirMageri: papir- og 
Boginspiration
Her får du en introduktion til at fremstille dit eget 
papir. Papiret kan bruges til kunstværker, collager 
og bøger og som grundlag for serigrafiske tryk.
Underviser: karin Foxvig.
Pris: 50 kr. inkl. materialer. Billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

VærkSTeDerne kl. 10.00-15.00
BogMageri: 
papir- og Boginspiration
Underviser Joyce Tromba fremstiller de fineste små 
håndlavede bøger. På workshoppen vil hun fortælle 
om sit arbejde, og du får mulighed for at lave dine 
egne bøger (måske med det papir du har lavet på 
Papirmageri!).
Du kan lave bogen som notesbog eller kunstbog og 
fylde siderne med tryk og collager. Mulighederne er 
mange.
Pris: 100 kr. for begge dage + materialeudgifter. 
Billetter kan købes på www.enkelbillet.dk/nordvest 

Børn & UnGe BiBlioTekeT kl. 9.30-10.15
eventyrfortæLLing
BiBlioTekeTs fantasifulde historiefortæller, Hanne, 
fortæller eventyr for de små.
Fra 3 til 4 år.
Gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 19.00-21.00
”Hvis det er” – Mød HeLLe HeLLe

Her er muligheden for at møde én af Danmarks helt 
store forfattere, som begejstrer både anmeldere og 
læsere. Helle Helle vil fortælle om sin sidste bog Hvis 
det er. arrangementet er en del af festivalen kbh 
læser.
Pris: 40 kr. Billetter kan købes i informationen i 
stueetagen.

Salen kl. 10.00-12.00
BaBy & oMsorg - foredrag 
og førsteHjæLp for nyBagte 
foræLdre
På workshoppen lærer du, hvordan du bedst kan 
børnesikre dit hjem og forebygge ulykker. Du bliver 
også undervist i, hvad du skal gøre, hvis uheldet 
alligevel er ude.  Du lærer førstehjælp målrettet 
babyer og småbørn. Deltagerne øver både fjernelse 
af fremmedlegemer og hjerte-lunge-redning på 
babydukker. læs mere på: www.simpel-fh.dk
Begrænset antal pladser. Tilmelding nødvendig.
Pris: 40 kr. Billetter kan købes på
www.enkelbillet.dk/nordvest

VærkSTeDerne kl. 10.00-14.00
faMiLieværksted: Lav din egen 
Bog eLLer iLLustration
københavn læser og har gjort det hele ugen, så det 
vil vi også. Vi skal lave små bøger, som du kan skrive 
eller lave fine tryk i, og du kan også lave en 
illustration til din yndlingshistorie.
For børn og deres voksne.
Gratis. ingen tilmelding.

VærkSTeDerne kl. 10.00-12.00
Børneværksted: Lav din egen 
Bog eLLer iLLustration
københavn læser og har gjort det hele ugen, så det 
vil vi også. Vi skal lave små bøger, som du kan skrive 
eller lave fine tryk i, og du kan også lave en illustra-
tion til din yndlingshistorie.
For store børnehavebørn og indskolingen.
Gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 10.00-10.45
dansetanterne: tante Brun, 
tante grøn og tante LiLLa

Dansetanterne præsenterer forestillingen Tante 
Brun, Tante Grøn og Tante Lilla - frit efter svenske 
elsa Bescows børnebog om de tre smukke og kloge 
tanter.
i et brus af fejende skørter danser tanterne ud og 
ind af årstiderne i en musikalsk billedcollage 
sammensat af glimt fra gamle dage, tekander, 
brunkager, roser, æbletræer, strandliv og musik. 
Små historier opstår, mens tanterne synger børne-
sange fra tidernes morgen.
Fra 3 til 6 år.
Gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 9.30-10.00
BørneBio
Pipungerne - Prinsessen og vagten: Tegnefilm om 
fugleungerne Sille & Saxe.
Dyrevennerne: Tegnefilm om uglen lauge, der flytter 
til storbyen.
Elsa siger godnat: Tegnefilm om sovedyrene, som 
fortæller elsa godnathistorie.
Fra 3 til 6 år. 
Gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 10.30-11.00
skoLeBio: Børnenes verden
Dansk animationsfilm fra 2013. instrueret af 
Paw Charlie ravn.
i Børnenes verden findes ingen voksne. Drenge og 
piger lever adskilt separeret af en øde slette: 
Drengene bor i byen og pigerne i skoven. en stor 
konflikt truer Børnenes verden, en konflikt som kun 
den 10-årige albert kan løse.
Tilladt fra 7 år. Henvender sig til indskolingen og 
mellemtrinet.
Gratis. Med tilmelding.

Salen kl. 12.30-13.30
skoLeBio: gHettodrengen
Dansk dokumentar fra 2012. instrueret af 
kasper Bisgaard.
Fadi kassem har viet sit liv til at være den gode 
rollemodel for de unge i indvandrermiljøet i aarhus. 
Fadi har selv været på kant med loven, og han 
forstår derfor de unges problemer. i Ghettodrengen 
følger vi Fadis arbejde med blandt andre 14-årige 
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Salen Kl. 9.45-10.30 for 1½ til 3 år.
Kl. 10.45-11.30 for 3 til 6 år.
Musikulla 
Musikterapeut Ulla Hyldgård har sammensat et 
alsidigt program, der aktiverer alle barnets sanser. 
Der bliver bl.a. sunget gamle og nye sange, spillet på 
rytmeinstrumenter og leget med faldskærm, rasleæg 
og tørklæder. 
Gratis. Med tilmelding.

lørDaG 28. MartS – onSDaG 1. april 
FeriecaMp i påskeFerien

i alle skoleferier er der ferieCamp i Bispebjerg/
nordvest. Hent en flyer på BiBlioteKet eller hold 
øje med vores hjemmeside bibliotek.kk.dk/bib 
og feriecamp.dk
for skolebørn.
Gratis.

Husk
tilmelding til børne- og ungdomsarrangementer 
på tlf.:  8220 5431.

BØrneBiBliOTekeTs sMs-serVice
få informationer om udvalgte børnearrangementer 
og -tilbud. – Sms til 1220 med teksten: 
KUltUrnV BiB-Børn tilmelding koster alm. sms-
takst. Derudover er servicen gratis.

saXO FOrFaTTerspirerkluB
Hver mandag fra februar til maj kl. 16.00-18.00. 
Sæsonopstart mandag 2. februar.
er du vild med at skrive historier, eller kunne du 
bare godt tænke dig at komme i gang med at 
skrive? i SaXo forfatterspirerklub kan du møde 
andre unge med samme interesse.
forfatterspirerklubbens medlemmer skal arbejde 
med sjove, spændende og udfordrende skrive-
opgaver. Undervejs får de kyndig vejledning og 
feedback fra en professionel forfatter. 
Underviser: forfatter Caroline ørsum.
fra 11 til 18 år.
Medlemskab koster 300 kr. for en sæson. 
læs mere om forfatterspirerne og om tilmelding 
på bibliotek.kk.dk/bib 

BiBliOTekskluBBen
tirsdage i lige uger kl. 16.00-17.30. 
Sæsonopstart tirsdag 6. januar.
Kan du lide at læse bøger og se film? Så er 
Biblioteksklubben noget for dig! Vi anmelder vores 
yndlingsbøger, taler om nye og gamle bøger, læser 
sammen, ser film og hygger os. Deltagerne er med til 
at bestemme, hvad klubben skal lave.
Kig forbi til næste klubmøde og se, om du har lyst til 
at være medlem.
fra 9 år.
Gratis. tilmeld dig på klubmøderne eller hos 
bibliotekaren på 1. sal.

rOBOTVærksTed
tirsdag og torsdag kl. 16.00-18.00. 
Kurset løber over ca. 10 tirsdage eller torsdage.
Vi bygger små modelrobotter og laver programmer 
på computeren, der styrer robotterne, ligesom man 
gør i industrien. robotværkstedet er bygget op 
omkring leGo Mindstorms, robolab og Control lab.
fra 7 til 14 år
pris: 50 kr. 
tilmelding på it-værkstedet eller robotværkstedet.

TV-seJ
Hver mandag og torsdag kl.16.00 -18.00. et forløb 
varer en måned, og du kan melde dig til et forløb i 
januar, februar eller marts.
er du mellem 8 og 12 år, og kunne du tænke dig at 
lave tV? Så meld dig til tV-Sej!
i tV-Sej skal vi planlægge, optage og redigere 
tV-programmer. Du er selv med til at bestemme, 
hvad programmerne skal handle om, og du lærer 
en masse om at lave tV. Det hele bliver styret af en 
professionel underviser. Som sæsonafslutning vil 
der blive afholdt en awardfest på BiBlioteKet.
læs mere om tV-Sej på bibliotek.kk.dk/bib og 
tv-sej.dk
fra 8 til 12 år.
Gratis. Med tilmelding på tlf. 82 20 54 31 eller mail 
clherl@kff.kk.dk

HOdJa BØrneFilMkluB
Hodja fra Bispebjerg er en filmklub for børn, der går 
i 2. til 5. klasse, og som kan lide at se spændende, 
magiske og lærerige film. filmarrangementerne 
holdes på BiBlioteKet i Salen den anden søndag i 
måneden kl. 11.
Gratis. følg med på facebook-siden: Hodja fra 
Bispebjerg

Tegnekursus FOr BØrn 
Der tilbydes to kurser:
5 onsdage kl. 16.00-18.00 med start 14. januar
5 onsdage kl. 16.00-18.00 med start 4. marts
på kurset lærer børnene at tegne efter genstande 
eller billeder. Der skal arbejdes med lys, skygge og 
skraveringer m.m. teknikkerne bruges både enkelt-
vis og i kombination. Vi arbejder med blyant, tusch 
og ind imellem også maling og akvarel.
Undervisningen er individuel og tager højde for 
barnets niveau så alle, begyndere som øvede, kan 
være med. 
aldersgruppe: 3. til 5. klasse. 
Underviser: roshanak Kiadeh.
pris: 100 kr. pr. kursus - materialer er inkluderet i 
prisen. tilmelding og betaling 
via www.enkelbillet.dk/nordvest

kriMikluBBen
Om Krimiklubben
Krimiklubben er et samarbejde mellem BiBlioteKet 
og Brønshøj Bibliotek, og klubbens arrangementer 
afholdes forskellige steder i byen.
et medlemskort koster 150 kr. for hele sæsonen 
2014/2015 og giver fri adgang til alle arrangementer, 
undtagen udflugten til Københavns rådhus i april 
(billetten koster 100 kr. og betales på stedet). 
Klubbens medlemmer får udleveret en gratis billet til 
arrangementet på Cinemateket. til de andre 
arrangementer møder man bare op. 
Medlemskortet kan købes på BiBlioteKet eller 
Brønshøj Bibliotek. Det kan også købes online på: 
www.bibliotek.kk.dk/brh eller 
www.bibliotek.kk.dk/bib 
som ikke-medlem: Billet til et enkelt arrangement 
koster 50 kr. og kan købes på de to biblioteker.

Mandag 19. Januar kl. 19.30 
KUltUrHUSet pileGårDen, 
BrønSHøjVej 17, 2700 BrønSHøj
Fra udenrigsTJenesTen Til 
kriMiplOT
Mød forfatteren Mogens Blom, som har været 
ansat i Udenrigsministeriet i 17 år. i arbejdet med sin 
seneste roman Gidsel i Amman, der udkom i oktober 
2014, har han trukket på erfaringerne fra sin tid som 
seniorrådgiver i ministeriets mellemøstkontor. Han 
har gennem ti år rejst intensivt i Mellemøsten og 
var involveret i håndteringen af Muhammed-krisen, 
ligesom han befandt sig på radisson SaS-hotellet i 
amman, da det blev bombet i 2005.
Gidsel i amman er første del af en serie om 
efterretningsagenten Maiken tarp.

sØndag 22. FeBruar kl. 14.00
CineMateKet
GotHerSGaDe 55, 1123 KøBenHaVn K
sØndagsHygge i cineMaTekeT
Bo Tao Michaëlis introducerer filmen Den røde cirkel.
om filmen skriver han: ”Den franske filminstruktør 
jean-pierre Melvilles Den røde cirkel fra 1970 er en af 
de mest klassiske kupfilm, magnifikt og minutiøst 
bygget op på genrens dramatiske regelsæt. 
tre mænd mødes både tilfældigt og nødvendigt 
omkring et kompliceret diamantkup. nemlig den 
ensomme cityrotte alain Delon med kærestesorg, 
den pensionerede politimand Yves Montand med et 
alkoholproblem og Gian Maria Volonté som desperat 
men også klartskuende gangster. ført sammen af 
skæbnen i en af alle tiders største film af slagsen.”
Kun for medlemmer. tilmelding er nødvendig.
ikke-medlemmer er meget velkomne til at købe en 
billet i Cinemateket.

Onsdag 11. MarTs kl. 19.30
BiBlioteKet 
renteMeSterVej 76, 2400 KøBenHaVn nV
JOurnalisTen Og 
HypOkOnderen
journalist og forfatter Hans davidsen-nielsen 
fortæller om sin krimidebut: Hypokonderens død.
Hans davidsen-nielsen har blandt andet 
beskæftiget sig med efterretningstjenesternes 
historie og skrevet Spionernes krig (2008) og 
En højere sags tjeneste – PET under den kolde krig 
(2007).
tidligere har han skrevet Værnet – den danske 
SS-læge i Buchenwald (2003) om Carl Værnet og 
Danskeren på Guantanamo – den personlige 
beretning (2004) om Slimane Hadj abderrahmane.

Berlingske tidende skrev om Hypokonderens død: 
“Hans Davidsen-nielsen fortæller sin historie lige-
frem og uden ét overflødigt ord. Han skriver med 
en skarpskyttes præcision i detaljen og en fin hu-
moristisk undertone. Som læser føres man gradvist 
længere og længere ind i terrorkrigens ubønhørlige 
logik og konsekvens. og kønt er det ikke.”

Onsdag 7. Januar - 
sØndag 15. FeBruar
BYDelSlaBoratoriet  
åse HØJer - Malerier 
åse Højer maler poetisk og farverigt og har skabt en 
herlig livsbekræftende udstilling, nu hvor dagene 
bliver længere.

Onsdag 4. FeBruar - sØndag 8. MarTs
rUDerne 
yOung sTringers - FOTOsTaTer
en gruppe unge drenge fra Klub Bispebjerg har 
leget med kameraets magi. Deres indtryk kommer 
til udtryk på kæmpe fotostater, der bliver sat op på 
ruderne i stueetagen.

Onsdag 25. FeBruar - 
Tirsdag 31. MarTs 
StUeetaGen 
lisa sTrØander – Tegning, 
illusTraTiOn & klip  
lisa Strøander er grafiker og illustrator. Hun fanger 
fortællingens poesi i sine fine streger og papirklip.

lØrdag 14. MarTs - sØndag 15. MarTs
foYeren 3. Sal    
HåndarBeJdeTs FreMMe ucc 
en gruppe studerende fra Håndarbejdets fremme 
udstiller deres afgangskollektioner og fremviser 
dem også i et show.    

MarTs

27
fre

28
lør
mar

-
01

ons
apr

kurser Og kluBBer FOr BØrn

kurser Og kluBBer FOr VOksne
udsTillinger



side 15

RETSHJÆLP
Har du fået en bøde, vil du klage over en offentlig 
myndighed, eller har du bare brug for at vende et 
problem med vores jurakyndige? Hver torsdag kl. 
18.00-20.00 kan du få gratis retshjælp på 2. sal i 
BYDELSLABORATORIET. Retshjælpen, der tilbydes 
i samarbejde med frivillige fra foreningen RUSK, 
har tavshedspligt og tager også imod anonyme 
henvendelser.

KONFLIKTRÅDGIVNING 
Er du uvenner med naboen? Har der været 
skænderi i familien eller på arbejdspladsen? Så få 
hjælp og vejledning hos konfliktrådgivningen på 
2. sal i BYDELSLABORATORIET. Rådgivningen foregår 
om onsdagen i ulige uger kl. 17.00-19.00. Ring i 
forvejen og bestil en tid på tlf. 2116 1459. 
Rådgivningen er gratis og anonym. 
Konfliktrådgivning tilbydes i samarbejde med 
frivillige fra Center for konfliktløsning. 

ØKONOMISK RÅDGIVNING – FRA 
UNDERSKUD TIL OVERSKUD
”Fra underskud til overskud” er et tilbud til dig, 
der ønsker at få styr på din økonomiske situation. 
Du kan få overblik over din gælds årsag og omfang 
med hjælp fra frivillige og kompetente rådgivere 
med juridisk, finansiel, psykologisk og socialfaglig 
baggrund. Rådgivningen er gratis og anonym og 
foregår om onsdagen i lige uger kl. 17.00-19.00 på 
2. sal i BYDELSLABORATORIET.
”Fra underskud til overskud” støttes af TrygFonden, 
Lauritzen Fonden og er et samarbejde mellem 
SR-Bistand og BIBLIOTEKET. 

LEKTIECAFÉ
Caféen er et tilbud til børn og voksne under uddan-
nelse. Hver mandag og onsdag kl. 16.00-18.00 kan 
du få hjælp til lektierne eller til at arbejde selv-
stændigt med opgaverne. Alle er velkomne, ingen 
tilmelding. Lektiecaféen foregår på 1. sal i BØRN & 
UNGE BIBLIOTEKET. 

IT-VÆRKSTEDET/NETHOOD
Tilbuddet er for alle, og du skal bare møde op. Her 
kan du i eget tempo lære om internettet, e-mail, 

tekst- og billedbehandling m.v. Det er frivillige, der 
hjælper dig, og det er gratis. Mandag, tirsdag og tors-
dag kl. 10.00-14.00 i BYDELSLABORATORIET på 2. sal. 

På BIBLIOTEKET har vi Borgerservice Kvik, hvor du 
kan få hurtig betjening inden for udvalgte opgaver 
og services:
- Du kan blive vejledt i og få udstedt NemID. 
- Du kan bestille og få udstedt pas. 
- Du kan bestille og få udstedt nyt kørekort og 
 internationalt kørekort. Vi kan også forny   
 kørekort med kategori A, B og BE.

Digital Københavner dækker over en vifte af gratis 
kurser, hvor borgere i København kan blive klogere 
på, hvordan de kan få gavn af de mange digitale løs-
ninger, som det offentlige tilbyder. Du kan hente et 
program for forårets kurser på BIBLIOTEKET i begyn-
delsen af det nye år. Information om kurserne bliver 
også lagt op på www.bibliotek.kk.dk/digitalkbh

Cafe Glad er mere end bare mad. Glad Mad er en 
filosofi med fokus på årstidernes udvalg og det 
sunde måltid. Vi stiller din lille sult, serverer frokosten 
eller skaber rammen om den lækre middag. Du kan 
nyde vores gode kaffe og nybagte brød, mens du 
læser dagens avis eller udforsker det store udvalg af 
danske og internationale magasiner. 

Introduktion til værkstederne for dybtryksgrafik 
og serigrafi.
På grund af den store søgning til BIBLIOTEKETs 
værksteder har vi indført introkurser til værksted-
erne dybtryksgrafik og serigrafi, så nye brugere kan 
komme bedst muligt i gang.

Grafikværkstedet tilbyder én gang om måneden 
et introkursus af tre timers varighed. Kurset er 
obligatorisk for alle, der gerne vil bruge værkstedet 
uanset erfaring og niveau. Kontakt værkstedet inden 
tilmelding på biblioteketgrafik@gmail.com
Pris: 100 kr. + 400 kr. for brugerkort.
Tilmelding og betaling via 
www.enkelbillet.dk/nordvest

Serigrafiværkstedet tilbyder to introforløb: 
Et introkursus af tre timers varighed én gang om 
måneden til nye brugere, som har en del erfaring 
med serigrafi. 
Et weekendkursus for nye brugere, som er uøvede 
og ikke har erfaring med serigrafi. Kurset oprettes, 
når der er efterspørgsel på det. Kontakt værkstedet 
inden tilmelding på bibliotekettryk@gmail.com
Modulerne kan købes på: 
www.enkelbillet.dk/nordvest 
3-timersmodul: 100 kr. + 400 kr. for brugerkort.
Weekendmodul 2 x 5 timer: 500 kr. + 400 kr. for 
brugerkort.

Du er altid velkommen til at kigge forbi værkste-
derne mandage og torsdage, når de er beman-
dede, og høre om mulighederne.

Håndarbejdscafé
Torsdage kl. 18.00-21.00 fra 8. januar til 26. marts 
(undtagen uge 6 og 7).
Fiberart, yarn bombing, broderiballader, amigurumi, 
tubestrik, mormorfirkanter, korssting, læderarbejde, 
patchwork, hæklerier og strikkerier - det er bare 
noget af det, der bliver arbejdet med i hånd-
arbejdscaféen. Kom og få gode inputs til dit 
håndarbejdsprojekt eller hjælp og inspiration til at 
komme i gang.  
Medbring egne materialer (der vil være begrænset 
mulighed for at købe materialer på stedet).
Pris: 40 kr. pr. gang. Gratis adgang med brugerkort.

FOF
BIBLIOTEKETs værksteder samarbejder endnu en 
sæson med FOF. Herigennem tilbyder vi kurser i 
fotogravure, kobbertryk, strikning, hækling og 
maleri. Tjek FOFs hjemmeside www.fof.dk for 
nærmere information om forårets kurser – søg på 
København NV og find de kurser, der afholdes på 
BIBLIOTEKET.

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

DIGITAL KØBENHAVNER

CAFÉ GLAD

VÆRKSTEDERNE 

BORGERSERVICE KVIK

KARATE FOR ALLE

 

Kami Karate Academy
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KARATE FOR ALLE

Har du lyst til at 
prøve karate? 
Det gælder både 
børn og voksne. 
Kom til et par gratis 
prøvetimer. 
Sæsonstart
torsdag den 8. januar kl. 17.

Vi træner traditionel Shotokan Karate Do, som er den mest 
udbredte stilart inden for karate. 

Adresse: 
Utterslev skole, Multisal 
Skoleholdervej 20
2400 København NV

Træningstider:
Tirsdag  kl. 17.00-19.30 voksne - begyndere og øvede 
Torsdag kl. 17.00-18.00 børn og begyndere
Torsdag kl. 18.30-19.30 voksne - begyndere og øvede
Søndag kl. 11.00-12.30 børn og begyndere
Søndag kl. 12.30-14.00 voksne - begyndere og øvede

Kami Karate Academy
www.kamikarateacademy.dk
info@kamikarateacademy.dk
Mobil: 4072 1929

SÆSONSTART 
TORSDAG DEN 8 JANUAR.

Alle fra 6 år og 
opefter er velkomne.

Uanset alder og køn- uanset fysiske forudsætninger

NON-Stop Blues 
Koncert med Leif Willumsen Blues Band 
Af Leif Willumsen

Sted: Bispebjerg Kulturhus, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV (Salen) 

Lørdag 28. februar fra kl. 19
Entré: 25, - kr
Kagebord med salg af kaffe, 
the og vin (ikke ølsalg)

Kl. 20 starter Leif Willumsen på solo 
akustisk guitar. Han spiller gammel 
30’er Blues med Gospels og Traditionals
(Robert Johnson, Jimmie Gordon og 
Son House), og finger-picking-bottleneck Blues with Harp and Stomp (Mean mistreater, 
Key to the Highway, Georgia on my Mind, Swanee River),- samt nogle af Leif Willumsen’s 
egne tekster

Derefter kommer bandet på scenen, og byder op til dans og ”Chicago Blues” med sange 
af T. Bone Walker, Jimmy Reed, Chuck Berry, Muddy Waters og Albert King (Stormy 
Monday, Sweet home Chicago, Johnny B. Good, Mojo Workin).

Hvis du ka li Blues, så er det her noget for dig 
Vær med til at støtte op om et lokalt spillested for de lidt ældre i Nordvest. 
Hvis du kommer, så kommer jeg osse. 
(Koncertarrangementet er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg)



Tryghedsløft i Bispebjerg Kender du et utrygt område? 
Ekstra lys, beskæring af træer eller hække, en bænk eller bump på vejen…
Det kunne være nogle af måderne til at gøre byens offentlige rum mere trygge på. 

Kender du et område i Bispebjerg Bydel, som du synes er særligt utrygt? 
Det skal være et sted, som du synes er utrygt at færdes i, og som med ganske 
små ændringer kunne blive gjort mere trygt.

Du har nu mulighed for at skrive til Bispebjerg Lokaludvalg om konkrete steder 
i bydelen, som efter din mening trænger til et tryghedsløft.

Ny pulje til tryghedsløft
Københavns kommune har oprettet en ny pulje til tryghedsløft. Puljen har til 
formål at støtte tryghedsskabende foranstaltninger på steder, hvor der med en  
fysisk investering på maximalt 50.000 kr. kan ske forbedringer af den oplevede 
tryghed.

Du har derfor nu mulighed for at melde utrygge steder ind til Bispebjerg lokalud-
valg. Lokaludvalget prioriterer efterfølgende blandt de indmeldte steder ud 
fra, hvor der opleves mest utrygt, og hvor det er realistisk at gøre en forskel for 
trygheden indenfor budgetrammen.

Tidsfrist for anmeldelse
Den 10. februar er sidste chance for at indmelde utrygge steder. 

Send en mail til Tanja Møller Jensen på zm9u@okf.kk.dk. 
Det er vigtigt, at du skriver præcis hvilket sted, der er tale om, samt hvilke æn-
dringer, som du mener, der skal til for at gøre stedet mere trygt.
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TEATER NORDVEST FORAR 2015

BATIDA
3–8 Lille T 

11.3 - 13.3 / KL 9.30 & 10.45
SPILLESTED: BATIDAS TEATERHUS

16.3 - 17.3 / KL 9.30 & 10.45
SPILLESTED: BIBLIOTEKET

“... jeg har fået en søn med ører 
så store som rabarber blade!”

ABENT HUS 
RIDDERSALEN / 1,5 -4 

20.1 / KL 9.30 & 10.45
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

Ragnhild mindes sin fødselsdag 
hvor tøjhunden Hunni blev væk.

blÆst
TEATERVÆRKSTEDET 

MADAM BACH / 2-6 

9.6 / KL 9.30 & 10.45
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

På rejse med vinden – en 
sanse lig og visuel forestilling.

    HØNES 
FØRSTE ÆG

TEATER 
VESTVOLDEN

1,5 -4 

14.2 / KL 9.30 & 11
Spillested: BIBLIOTEKET

Høne venter sig for første gang, 
men hvor skal hun lægge sit 
æg? Det legesyge egern ved 
nok, hvad det hele handler om...

PIGESPEJDERNES 
DRAMA PATRULJE 

OPFØRER 
JUNGLEBOGEN

BATIDA / 8-12 

– MOWGLI, BALOO, SHERE 
KHAN OG SEKS INTRIGANTE 
PIGESPEJDERE

26.1 - 29.1 / KL 9.30 + 11.30
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

Pigespejderne skal opføre JUNGLE
BOGEN på den årlige jamboree, 
men deres hakkeorden og ind
byrdes magtkampe truer konstant 
med at spolere hele projektet.

BATIDA / FRA 12 

MANDEN DE 
KALDTE ROLEX

18.3 – 20.3 / KL 9.30 & 11.30
Spillested: MASKE HOS JER? 
RING OG HØR NÆRMERE

Et sted i Øst
europa før det 
hele ramlede. 
En farverig og 
underholdende 
fortælling om 
storhed og fald – 
med masser 
af levende 
musik.

687 KM 
– EN FORESTILLING OM 
BÆREDYGTIGHED 

DET MENNESKELIGE TEATER / 
BORNHOLMS TEATER

FRA 13 

18.2 / KL 9.30 & 11.30
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

Jorden sveder! Forureningen og 
forbruget er ude af kontrol...

DET SOM 
INGEN VED

TEATER PATRASKET / 10-14  

15.4 / KL 9.30 & 11.30 
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

Fire gamle klassekammerater 
med fire hemmeligheder.

BILLETTERNE ER GRATIS! 
Bestilles pa teaternordvest@batida.dk 

eller 38 10 36 09 (hverdage 10-15)
Se mere pa www.teater-nordvest.dk 

.

.

FORUMTEATRET 
PRISME
FRA 13 

DEMOS 
OG KRATIA
En interaktiv standup  
perfor mance om  demokrati 
og  engagement. Fungerer 
 demokratiet uden dig? 
Forestillingen følges op af en 
samtalesalon.
21.3 / KL 13 
Spillested: BATIDAS TEATERHUS

.

Lille T 



Koncerter og musik

 

Koncertserien præsenterer værker af de store 
mestre fra en ny vinkel med mulighed for 
større fordybelse. 
Hver koncert har et klart tema, og tankegan-
gen bag udfoldes i det ledsagende program. 

J. S. Bach og hans elever 
Torsdag den 8. januar kl. 19.30
Babett Hartmann spiller værker af C. P. E. 
Bach, Joh. Ludwig Krebs og Joh. Gottfried 
Müthel.

Louis Vierne– Mesteren fra Notre Dame 
Torsdag den 5. februar kl. 19.30
Mads Høck spiller Viernes 3. Orgelsymfoni 
samt fantasi-stykker.

Symfoniske orgeltransskriptioner
Torsdag den 12. marts kl. 19.30
Yuzuru Hiranaka spiller værker af Franz Liszt, 
Felix Mendelssohn og Johs. Brahms.

Musikgudstjeneste 
Søndag den 25. januar kl. 14
Helligtrekonger-tiden afsluttes med en 
musikgudstjeneste med værker af Heinrich 
Schütz. Ord og toner flettes sammen i ud-
valgte satser fra hans ”Psalmen Davids” og fra 
”Symfoniae Sacrae III”. Grundtvigs Kirkes ba-
rokensemble og kor med solister medvirker 
under ledelse af organist Babett Hartmann. 
Inge Lise Løkkegaard er præst. 

Musikgudstjeneste
Søndag den 8. februar kl. 14
Gudstjenesten bygger på den engelske Even-
song tradition og rummer værker af bl.a.  
Benjamin Britten og Herbert Howells. 
Grundtvigs Kirkes kor dirigeres af Babett 
Hartmann, og Mads Høck spiller orgel. Palle 
Kongsgaard er præst. 
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Nyt fra Grundtvigs Kirke

Søndag den 15. marts kl. 14
Jazzgudstjeneste ved Palle Kongsgaard
”Genklange”. Mikkel Ploug Trio
Uropførelse af jazzguitaristen Mikkel Plougs værk 
”Genklange” skrevet i anledning af Grundtvigs 
Kirkes 75-års jubilæum. Mikkel Ploug, guitar, 
Jeppe Skovbakke, bas, og Sean Carpio, trommer.

For børn
Babysalmesang
Onsdage kl 10
Mødre eller fædre og deres babyer mødes i kirken 
hver onsdag og synger og leger under ledelse 
af Margit Haahr Østermark,som er uddannet på 
musikkonservatoriet i babysalmesang. 
Undervisningen forløber over 10 uger, og koster 
300 kr. Nærmere hos Inge Lise Løkkegaard, ILL@
km.dk, tlf. 26742521.

Severin
Hver onsdag kl. 10-13
Grundtvigs Kirkes legestue ”Severin” er åben året 
rundt, og det er gratis at være med. 
Legestuen er for 0-4-årige og deres forældre, 
dagplejemødre eller vuggestuepædagoger. Der 
er god plads at boltre sig på, bløde tæpper på 
gulvet og masser af legetøj. Man kan spille musik 
og danse med børnene. Mulighed for at spise 
medbragt mad, der er høje stole. Maden kan var-
mes i køkkenets ovn eller mikroovn. Nærmere hos 
Inge Lise Løkkegaard, ILL@km.dk, tlf. 26742521.

Stjerneteateret
Grundtvigs Kirkes børneteatergruppe ”Stjer-
neteateret” øver i kirkens krypt hver tirsdag kl. 
14.30 under ledelse af Karin Sjørup Østedgaard. 
Børnene modtager teatertræning og laver bl.a. 
forestillinger til sommerfesten og krybbespillet. 
Nærmere hos Karin Sjørup Østedgaard på telefon 
20 87 61 80.

Fastelavn for hele familien
Søndag den 15. februar kl. 14
Fastelavnsfesten begynder med en kort guds-
tjeneste ved Palle Kongsgaard, hvor Grundtvigs 
Kirkes børneteater ”Stjerneteatret” medvirker. 
Så er der tøndeslagning for små og store børn. 
Derefter boller og kaffe/saft i krypten og præ-
mier til bedst udklædte mv.  Klovnen ”Raffus” 
underholder.

Møder og arrangementer
Litterær studiekreds 
Fredag den 30. januar kl. 15-17
”Det nemme og det ensomme” af Asta Olivia 
Nordenhof (Basilisk 2013).

Fredag den 27. februar kl. 15.00-17-00
”Dette burde skrives i nutid ”.
Af Helle Helle (Rosinante & Co. 2011) 

Deltagelse er gratis, men man skal selv anskaffe 
sig bøgerne. Litteraturkredsen ledes af cand. 
mag. i filosofi og dansk Eirik Gjerstad.  Nærmere 
hos Anna Kirstine Bergmann på kirkens kontor 
tlf. 35815442.

Onsdag den 25. februar kl. 19.30
Lektor Michael Böss, Århus Universitet
”Det demente samfund”
”I den nutidskultur, vi lever i, skal alting ske hur-
tigt, kunne betale sig, og kunne fungere. Derfor 
er der ikke plads til eftertanke, erindring og ånd. 
Vi forsøger hele tiden at holde os ”opdateret” 
og frygter at falde bagud i livets store kapløb 
mod mål, vi ikke længere kan sætte ord på. For 
nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet 
troen på de fortællinger, der gav tidligere ge-
nerationer håb og livsmod, og som oppebar de 
folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan 
kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi 
lære af fortiden for fremtidens skyld”?

Se mere på www.grundtvigskirke.dk og på 
Facebook

Kulturprogram 
Onsdagene 7. januar, 4. februar og 4. marts 
kl. 15.00-16.30 
Cafe Larsen. Gratis adgang
Kom og syng med på populære sange af Kim 
Larsen, John Mogensen og mange andre. Tho-
mas Høg og Peter Stangerup spiller og synger 
for til fællessangen. Undervejs byder vi på kaffe, 
te og kage. 

Søndag 4. januar kl. 15.00 i våbenhuset
Årsmøde i menighedsplejen.

Søndag 25. januar og 22. marts kl. 13.00
Gratis Byt
Kom med aflagt tøj og byt det til noget andet, 
du har mere brug for. Støt samtidig menigheds-
plejen ved køb af sandwiches, kaffe og kage.

Salmemaraton
Vi er nået til sidste etape i vores kirkes salme-
maraton. Kom og syng med onsdag 4. februar 
kl. 17.30-19.00. Vi skal synge salmerne 691-705. 
Maratonet afsluttes i Brønshøj Kirke mandag 
den 11. maj med målfest.

Bachs cellosuiter
I løbet af 2015 vil alle Bachs cellosuiter kom-
poneret til de kirkelige højtider blive spillet i 
forbindelse med de pågældende gudstjene-
ster. Første gang palmesøndag 29. marts kl. 
14.00, hvor Torbjørn Jørgensen spiller Bachs 
2. cellosuite. 
Torbjørn Jørgensen studerer på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium.
4. april - påskelørdag - er der koncert kl. 19 
med fællessang og opførelse af 5. cellosuite 
ved Ida Ben-Hamadou. 
5.april - Påskemorgen kl. 10.30 opføres op-
standelsen- 6. cellosuite vedToke Møldrup.

For børnefamilier
Fællesspisning og en bibelsk godnathistorie 
tirsdage fra 16:30-19:00: 20. januar, 3. februar, 
3. marts, 17. marts og 31 marts. 
Deltagelse er gratis. Husk tilmelding. 

Katten af tønden
Vær med til tøndeslagning og bollespisning 
efter gudstjenesten den 15. februar kl. 14.00.

Onsdag den 25. marts kl. 10.00 
Brødrene Løvehjerte
Kom og hør den gribende historie om de to 
brødre Løvehjerte fortalt og opført af André 
Andersen. Børn fra områdets skoler deltager, 
men vi kan godt være flere. Særligt for børn i 
alderen 6-14 år. Gratis deltagelse. 

Babysalmesang 
Et gratis tilbud for mødre og babyer (3-7 mdr. 
ved opstart). Ca. 45 min. sang, spil og dans. 
Herefter kaffe og te m.m.
Tre hold - torsdag kl. 12.00 og fredag kl. 10.30 
el. 12.00. Indgang gennem porten på Bogfin-
kevej - sæt barnevogne i gården.
Løbende tilmelding på ansgarkirkens.sogn@
km.dk eller til kordegnekontoret på tlf. 38 34 
48 36.

Musikalsk Legestue
Et gratis tilbud for børn i vuggestue- eller 
børnehavealderen og deres voksne torsdag 
kl. 15.30-16.30 for vuggestuebørn, fredag kl. 
15.30-16.30 for børnehavebørn.
Vi mødes i våbenhuset.
Tilmelding på ansgarkirkens.sogn@km.dk el-
ler til kordegnekontoret på tlf. 38 34 48 36.

Se nærmere www.ansgarkirke.dk
Kontakt: Kirkekontor Anne Aaen, tlf. 38344836, 
ansgarkirkens.sogn@km.dk.
Præsterne: Birgitte Knudsen, knudsenbirgit-
te@hotmail.com, tlf. 53522124, Vivi Andersen, 
vga@km.dk, tlf. 31266951.
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Af Karen Grønkjær Kjeldsen 

Tre hold har vundet første fase af konkurrencen om at 
skabe et Akuthus til Nyt Hospital Bispebjerg. I spidsen 
for de tre hold står henholdsvis C.F. Møller, COWI og 
et konsortium af KHR arkitekter A/S, WHR Architects 
Europe og Arup Denmark. De går nu videre til anden 
fase af konkurrencen, og den endelige vinder bliver 
valgt efter sommerferien 2015.

”Den udbudte opgave er på mange måder ud-
fordrende. Dommerkomitéen har hæftet sig særligt 
ved de forslag, som kommer tættest på at rumme 
den svære balance mellem et moderne hospital med 
optimal funktionalitet og et fredet hospital med en 
100-årig historie,” fortæller formand for dommerkomi-
téen regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S).

Det gamle er med i det nye
De tre vinderhold har skabt et Akuthus, som både 
lever op til lokalplanens krav om en pavillonstruktur 
og tegl og har klare referencer til det fredede hospital 
eller til Nordvest-kvarteret.

”Det er spændende at opleve, at det gamle Bispe-

Tre Akuthus-forslag vil føre 
Bispebjerg-arven videre

Blandt fem forslag er valgt et parkeringshus med høj funktionalitet, og som er mere end 
et hus til biler. Huset tager hensyn til sin kontekst, danner ramme om særlige kig og nye 
oplevelser og integreres i de grønne omgivelser. Parkeringshuset får godt 600 parkerings-
pladser og bygges fra slutningen af 2014. 

bjerg Hospital på mange måder er tænkt med i det 
nye. Det sker for eksempel med forskellige fortolk-
ninger af de gamle pavilloner og i materialevalget. 
Forslagene genfortæller noget af Bispebjerg Hospital 
eller Nordvest-kvarteret i det nye,” siger Lars Gaard-
høj.

En svær opgave
Konkurrencedeltagerne har været ude i en meget 
kompleks opgave, idet de skulle forholde sig til en 
stram lokalplan og passe det nye Akuthus ind på et 
område med et fredet hospital.

Mod Tuborgvej fremstår Bispebjergs nye vartegn som et åbent og dynamisk hus. Den åbne plads 
under ramperne giver plads til leg og aktivitet. Illustration: 5E Byg, Årstiderne Arkitekter og Cowi.

COWI-forslaget har et meget klart og velfungerende funktionelt koncept, der understøtter gode patientforløb og danner baggrund 
for optimale driftsforhold. Forslaget viser stor interesse i at gøre det grønne nærværende. Illustration: COWI A/S, Nordic Office of Archi-
tecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS.

Tre ud af syv forslag til fremtidens Akuthus på Bispebjerg fortsætter i konkurrencen. 
De tre forslag har en klar pavillonstruktur samt tegl og stærke referencer til Bispebjerg 
Hospital og Nordvest-kvarteret.

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

"Vi vil gerne have alle funktioner 
tæt på hinanden, samtidig med 
at vi ønsker lys og åbne arealer. 
” siger vicedirektør Claes Brylle 
Hallqvist, Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospitaler, der her ses på 
taget af bygning 7, som på sigt 
skal erstattes af det nye Akuthus. 
Foto: Byggeriets Billedbank



Fakta om projektet
• Syv internationale hold har deltaget i konkurren-

cen om at udforme Akuthuset til Nyt Hospital og 
Ny Psykiatri Bispebjerg.

• De tre hold, der vinder første fase af konkurrencen, 
er: 
- C.F. Møller Danmark A/S med underrådgiverne 
Alectia A/S, Terroir ApS og Søren Jensen A/S. 
- COWI A/S med underrådgiverne Nordic Office of 
Architecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart  
Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab 
ApS. 
- KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe og 
Arup Denmark med underrådgiveren Schønherr 
A/S.

• Næste fase i konkurrencen er udbud med forhand-
ling, hvor holdene konkretiserer og tilpasser 
forslagene i en række forhandlingsmøder med 
bygherren.

• Den endelige vinder bliver valgt efter sommerfer-
ien 2015.

Herunder: C.F. Møller-forslaget gentolker Nordvest i et nutidigt 
formsprog. Det har tage med hældning og gullige mur- og 
tagsten, der får forslaget til at falde godt ind i skala, mate-
rialitet og nuancering. Illustration: C.F. Møller Danmark A/S, 
Alectia A/S, Terroir ApS og Søren Jensen A/S.

Herover: Forslaget fra konsortiet af KHR, WHR og Arup er 
tænkt opført med sengebygninger i gule og røde mursten. 

Det har nogle overbevisende arkitektoniske svar på en 
rekreativ sammenhæng mellem hospital og nærhed til 

oplevelsesrige friarealer. Illustration: KHR arkitekter A/S, 
WHR Architects Europe, Arup Denmark og Schønherr A/S.

Se det nye Akuthus
Har du lyst til at få et kig ind i fremtiden, så kan 
du se alle syv forslag fra konkurrencen, når de i 
løbet af januar bliver udstillet i foyeren til byg-
ning 7 på Bispebjerg Hospital.

Derudover vil forslagene blive præsenteret på 
dialogcafé tirsdag d. 3. februar 2015. Få mere 
information på vores hjemmeside.

Få mere nyt om projektet
På hjemmesiden: 
www.nythospitalbispebjerg.dk

På facebook: 
www.facebook.com/Bispebjergprojektet

På mobilen: 
Send en SMS med teksten NYTBISP til 1919.

”Der er ingen tvivl om, at det har været en svær op-
gave med mange modsatrettede hensyn. Vi vil gerne 
have alle funktioner tæt på hinanden, samtidig med 
at vi ønsker lys og åbne arealer. Der er en masse hen-
syn til klinikkens funktioner, samtidig med at det skal 
passe til det eksisterende hospital,” forklarer vicedi-
rektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospitaler, der er ansvarlig for byggeprojektet.

Det vigtige dagslys
En del forslag er blevet valgt fra, blandt andet fordi 
de ikke tilstrækkeligt erkender, at Danmark har fire 
årstider og en lang, mørk vinter.

”Dagslys er et udtrykt ønske fra både patienter og 
personale, og derfor har det stort fokus. Vi kan se, 
at nogle af holdene foreslår store, dybe rum, hvor 
dagslyset ikke er prioriteret så højt,” siger Claes Brylle 
Hallqvist, der har sat stor pris på endelig at få sat 
billeder på det kommende hospital:

”Det er spændende, når man laver en helhedsplan, 
om det også kan fungere, når hospitalet skal de-
signes. Så det har været rigtig rart at se, at planen 
holder. Helhedsplanen har på det nærmeste givet 
figurerne, og det betyder, at vi har kunnet fokusere 
på funktionerne i konkurrenceforslagene.”

Næste fase
Den næste fase af konkurrencen er udbud med 
forhandling, hvor de tre hold skal bearbejde og 
konkretisere forslagene sammen med byggeorgani-
sationen på Bispebjerg Hospital.

”Det bliver fedt at se de bearbejdede forslag. De 
mangler stadig lidt, hvilket er naturligt i en to-faset 
konkurrence. Jeg ville ikke kunne vælge en vinder i 
dag,” fastslår Claes Brylle Hallqvist.
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Første spadestik til det nye Bispebjerg Hospital
Første spadestik til det nye Bispebjerg Hospital blev taget 21. 
november. Hermed påbegyndtes et storstilet byggeprojekt, der 
kommer til at vare i 10 år. 
Spadestikket blev taget af Regionsrådsformand Sophie Hæstorp 
Andersen. Mushab fra 0.V på Lundehusskolen hjalp med at grave. 
0.V på Lundhusskolen (se billedet nedenfor) er nemlig blevet 
projektets nye venskabsklasse. 
Fotos: Byggeriets Billedbank.

Et billede fortæller historie: Linie 19 passerer under jernbanen ved Nørrebro Station
Sporvognslinie 19 kørte fra 1942 til 1964 på ruten Bispebjerg Torv-Bispeengen-Rådhuspladsen-Øresundsvej. De fleste andre 
sporvogne kørte på offentlig vej, men ikke linie 19, der på lange stræk kørte på togskinner. Af samme grund blev den af mange 
kaldt ”Prærievognen”.  Linie 19 kørte blandt andet under Højbanen ved Nørrebro Station. 
Højbanen er idag er en massiv trafikal barriere i lokalområdet, men det behøver egentlig ikke at være sådan. Hullet under 
jernbanen er idag tildækket, men findes stadig, og der er også mange andre mulige forbindelser under banen, som idag er 
lukket. Når Nørrebro Stationsområde forhåbentlig snart skal gentænkes, bør flere af de stadig eksisterende forbindelser gennem 
højbanen genåbnes. Foto: Holger B. D. Sørensen. Tak for billedet. 
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Nyt fra Movia

Tast en køreplan 
 
Movias køreplaner er blevet digitale for 
at give passagerer mere præcis trafik-
information.Tiden er løbet fra køreplaner 
på tryk. Køreplaner i papirform kan nem-
lig ikke give præcis information om, hvor-
når bussen kører eller om eventuelle 

ruteændringer. Undersøgelser viser, at passager i stigende 
grad bruger digital trafikinformation, og efterspørgslen 
efter trykte køreplaner har længe været faldende. Derfor har 
Movia valgt at gøre alle køreplaner digitale siden september. 
Man finder lettest sine køreplansoplysninger på Movias 
hjemmeside www.moviatrafik.dk. De kan også fås som app 
og via sms. 
På1.000 stoppesteder sidder nedtællingsmoduler, som 
viser, hvornår bussen kommer til stoppestedet. Du kan også 
bruge Movias app, mobilsite og ”SMS næste bus” - service. 
Der kan findes oplysning om, hvordan man gør ved de 
fleste stoppesteder. På rejseplanen.dk kan du også finde 
oplysninger om afgangs- og ankomsttider.
Har du ikke mulighed for at bruge digitale løsninger, kan du 
gratis ringe til Movias Kundecenter på 36 13 14 15, som sender 
et udskrift af køreplanen. 
Husk forresten, at salg af klippekort ophører 8. februar.


