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 Bydelsavisen
BISPEBJERG 

I UTTERSLEV MOSE 
SØNDAG DEN 18. JUNI
KL 10.30 - 16.00

MOSETR   F

det bliver så vildt ! 

Programmet for årets mosetræf 
bliver annonceret ca. 1. juni. Det er 
gratis at deltage. Følg med i lokalavi-
serne, Lokaludvalgenes nyhedsbreve 
og på de sociale medier. 

Grundtvigs Kirkes sommerfest
Plænen foran Grundvigskirken
Lørdag 10. juni 2017 kl. 9-16
Program hele dagen. En af de største sommerfester 
i bydelen med hundred arrangører og tusind gæ-
ster.  Gå ikke glip af dagen. Det er altid hyggeligt. 
Mere på side 15 i avisen
                                                            

Sankt Hans ved Emdrup Sø
Fredag 23. juni kl. 18-21 holder KFUM spejderne 
deres årlige Skt. Hans arrangement ved Emdrup 
Sø, - hjørnet af Emdrupvej og Tuborgvej.

Nordvestfestival 2. -4. juni
I fuglekvarteret. Program se side 27-29 og 34 



Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Mange nye projekter
Valgperioden for Bispebjerg Lokaludvalg 
er den samme som for Borgerrepræsen-
tationen,- fire år. I november 2017 skal 
vælges en ny borgerrepræsentation, og 
i februar 2018 skal på samme måde væl-
ges/udpeges et nyt lokaludvalg. 
Repræsentanter for lokaludvalgets poli-
tiske partier udpeges af de partier, der er 
repræsenteret på Københavns Rådhus. 
Resten af et lokaludvalgs ialt 23 medlem-
mer vælges på et repræsentantskabs-
møde. 

Som en af de sidste større opgaver påhvi-
ler det et siddende lokaludvalg at udar-
bejde en bydelplan, der skal gælde for de 
kommende fire år. 
Arbejdet hermed er netop afsluttet i 
denne omgang, og er indsendt til Kø-
benhavns Rådhus til videre finpudsning. 

Afledte effekter af bydelsplanarbejde
En fin afledt effekt af bydelsplanarbejdet 
er, at der som følge heraf dukker et stort 
antal udmærkede projektforslag op, og 
disse forslag er vi allerede så småt gået 
igang med at prøve at realisere. 
På bagsiden af avisen omtales eksem-
pelvis et projekt med titlen Lundehus-
pladsen.  
Der er også et projektarbejde igang 
omkring modernisering af det i nogen 
grad gammeldags og nedslidte Ryparken 
idrætsanlæg (se avisen side 32).
Desuden er sammen med Områdeforny-
else Nordvest søsat et forsøg på at gøre 
Provstevej til noget andet end bare en vej 
med fortove og biler, men også et sted 
hvor man kan opholde sig (se side 24). 
Flere cykelstier og projektet om ”Kamp-
sportens Hus” er også i nogen grad by-
delsplanprojekter af forskellig slags. 

Kamsportens Hus
Kampsportens Hus er et projekt, der på-
tænkes etableret på den såkaldte Skoda-
grund på hjørnet af Frederikssundsvej 

bor i Gilleleje, Holbæk eller Nykøbing 
Falster vil pendle dagligt til København  
for at arbejde her. Burde vi ikke prøve at  
løse parkeringsproblemet ved at hjælpe 
pendlerne snarere end at genere dem. 
Hvor svært kan det være?
I givet fald skal tænkes anderledes. Så 
bør der på passende steder eksempelvis 
ved S-stationer laves store, gratis parke-
ringspladser, der netop henvender sig til 
pendlerparkering. Ingen siger, at de be-
høver at ligge i Københavns Kommune, 
men det bør ikke være de enkelte kom-
muner, der hænger på problemet. Her 
skal tænkes stort og praktisk. 
Det burde være en tværkommunal sag,  
hvilket kræver at Region Hovedstaden 
tager ansvar for en sådan planlægning.
Hermed et tema til Regionsvalget! 

Cykelsti under eller Ringbanen
Repræsentanter fra Bispebjerg og Nørre-
bro Lokaludvalg samt Mjølnerparken har 
netop holdt møde om en mulig cykelsti-
forbindelse gennem ringbanen. 
Et middel til at reducere bilisme er at sikre 
fine og attaktive langdistance cykelruter.  
En fornuftig cykelstiforbindele gennem 
ringbanen er uundværlig for at forbinde 
en rækkke eksisterende og planlagte 
cykelstier fra indre by til omegnskom-
munerne. Desuden vil en forbindelse 
have betydning ved at skabe en bedre 
skolevej for børn, der går på Tagensbo 
Skole, men bor på Nørrebrosiden og for 
de børn, de går i skolehaverne. Og den 
åbner bedre op til den nye Mimers Park 
for NVs beboere.
Kort sagt åbnes mere op mellem de to 
bydele, hvor banelinien idag er en ba-
stant mur. 
Efter en intens debat mellem repræ-
sentanterne blev besluttet at prøve at 
genoplive en tidligere skrinlagt cykel-
stiunderføring under banen fra Mimers-
parken til Fyrbødervej ved Nørrebro 
Bycenter. 
Hvis en sådan løsning ikke kan lade sig 
gøre, vil vi arbejde for, at der etableres 
en cykelbro nogenlunde samme sted. En 
cykelbro kunne se ud som den der ligger 
bag Husum station med en trappe ned til 
perronen. En billig løsning. 
Det vil vi gå videre med. 

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

 
Bydelsavisen Bispebjerg

Udgives af Bispebjerg Lokaludvalg

Rentemestervej 76, 2400 København NV

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk

Telefon: 82 20 54 51. 

Mobil: 26 25 10 17

Alex Heick (ansvarshavende)

Kontakt: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

eller alexheick@dadlnet.dk

Tryk: OTM Avistrykkeri. Oplag 24 000
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Næste møde  i  
    lokaludvalget er 
       tirsdag 23. maj kl. 18.15
   Mødet holdes hos Kringlebakken
             Tuborgvej  256

og Lygten Station. Byggeriet påregnes at 
koste op mod 100 mio. kr., og det skal huse 
de forskellige typer af kampsport, som al-
lerede dyrkes mange steder i lokalområ-
det. Kampsport og andre typer af sport bør 
selvfølgelig tilbydes fornuftige rammer. 
Borgerrepræsentationen besluttede den 
30. marts 2017 at godkende igangsættelse 
af en arkitektkonkurrence for Kampspor-
tens Hus. Efter en indledende runde, hvor 
projektet skulle kvalificeres lokalt, er det 
endt med, at der er udarbejdet et udbuds-
materiale. 
For lokaludvalget har det været en prio-
ritet, at et sådant hus ikke bare skal lukke 
sig om sig selv, men tillige skal være en 
gevinst for lokalområdet,- d.v.s. også for 
borgere, der aldrig kunne drømme om at 
dyrke Kampsport. Udbudsmaterialet er 
efterfølgende blevet godkendt.
De udvalgte arkitektformaer skal aflevere 
deres projektforslag i september 2017, og 
den 8. november 2017 forventes offent-
liggjort, hvilket projektforslag, der har 
vundet.
Selvom konkurrencen udskrives uden at 
finansieringen er på plads, håber man  
på, at projektet indgår i forbindelse med 
forhandlingerne om kommunens Budget 
2018 i august.  En forudsætning for projek-
tets gennemførelse er tilskud fra interes-
serede fonde. 

Parkeringsboom
For nylig blev i ydre Nørrebro og ydre Øste-
bro  indført en ny zone, hvor der skal beta-
les for parkering. Den såkaldte ”Gul Zone”. 
Vupti er der nu en masse ledige parkerings-
pladser på ydre Nørrebro og ydre Østerbro,   
mens parkeringspladserne i den indre del 
af Bispebjerg Bydel tilsvarende er forsvun-
det, fordi vi er sidste stop før det koster 
penge.  Vi er nu sidste chance for gratispar-
kering for pendlere, der kører til byen for at 
arbejde, og herefter enten tager offentlig 
befordring eller cykler det sidste stykke  vej 
til deres arbejdsplads. Det har mærkbart 
øget parkeringstætheden tæt på de større 
stationer.  
Derfor er allerede overvejet at indføre be-
talingsparkering i Bispebjerg Bydel helt til 
kommunegrænsen. Her løber man dog ind 
i det problem, at næsten alle mindre veje 
hos os er private fællesveje, som kommu-
nen ikke umiddelbart kan råde over rent 
parkometermæssigt. 
Endvidere har omegnsborgmestre alle-
rede været ude at protestere mod, at der 
således indføres en betalingsring ad bag-
døren, som skubber problemet ud til dem. 

Er det et ægte problem?
Man kan godt vælge at se pendlerparke-
ring som et problem.  Men man kan også 
vælge at se på sagen på en anden måde:
At det egentlig er fantastisk, af folk der 

Bispebjerg Bydelspulje
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
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 ansøgningsfrister er 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.
Læs mere på http://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/
om-lokaludvalget/bispebjerg-bydelspulje/

 

Lokaludvalgets perspektiv



Rejsegilde
Hallen er kommet tættere på
Det kan betale sig at kæmpe, også selvom ens 
ønsker ikke bliver opfyldt lige med det samme.
I 2006 blev Per-Henry Nilsson valgt ind i skole-
bestyrelsen på Lundehusskolen. Siden da har 
han sammen med andre lokale kræfter arbej-
det for en ny idrætshal ved Lundehusskolen. 
Denne hal skal give eleverne på skolen moder-
ne faciliteter til idræt istedet for de faldefærdi-
ge lokaler, som findes i dag. Desuden skal  hal-
len være et nyt knudepunkt for forenings- og 
idrætslivet i Emdrup og Lundehus-Ryparken.

Flere forsinkelser
Per-Henry Nilsson har gennem årene haft 
møde med mange skiftende borgmestre. I 
2013 bar det omsider frugt. En ny hal ved Lun-
dehusskolen kom på kommunens budget.
Men en ting er at komme på budgettet. Noget 
andet er, hvornår det bliver en realitet. Først 
skulle holdes mange møder, og så skulle der 
lige vedtages en lokalplan. Sådan noget tager 
tid.
Men her i 2017 er det omsider en realitet. I sen-
sommeren vil hallen stå klar!

Rejsegilde 3. april
Mandag den 3. april var der rejsegilde for byg-
ningen på en smuk og solrig forårsdag, og nu 
kan man for alvor se, at den tager form.
»Mine drømme har gået i opfyldelse, og jeg 
håber at dette bliver et naturligt samlingssted, 

som vi skal værne om«, lød det fra Per-Henry 
Nilsson, der betegner den kommende hal som 
’Emdrup Idrætscenter’, selvom det officielle 
navn formentlig nok bliver ’Lundehusskolens 
Idrætshal’.

Rejsegildet var både en fin dag for Lundehussko-
len og en stor dag for Per-Henry Nilsson

Hyldest til håndværkere
Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) 
deltog i rejsegildet, og også han lagde vægt 
på, at hallen skal benyttes til både skolebørn 
og foreninger.
»Den her nye idrætshal kan for eksempel an-
vendes af foreningerne eftermiddag og aften 
– og til skoleidræt i dagtimerne. Det er sådan 
vi skal gøre – for så får vi mere for pengene,« 
lød det fra borgmesteren. 

Et rejsegilde er iøvrigt først og fremmest en 
fest for håndværkerne, som har nået en mi-
lepæl, og de blev da også hyldet af talerne. 

Efterfølgende blev budt på den i kommunal 
sammenhæng traditionelle ret: Bajersk  pølse 
og sodavand. 
                                                                   AHe

Til rejsegilde i den nye hal ved Lundhusskolen. Til venstre Per-Henry Nilsson og til højre borgmester for 
kultur og idræt Carl Christian Ebbesen (DF). Fotos i artiklen af Michael Paldan og Per-Henry Nilsson 

Festivitas ved et kommunalt rejsegilde: Taler, pølser og sodavand
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I 2015 startede Bispebjerg Lokaludvalg 
et projekt, der havde til formål at identi-
ficere mulige, let realiserbare og billige 
regnvandsløsninger, der kan medvirke til 
at skybrudssikre bydelen. 
Det første af disse projekter afsluttes 
i disse dage, mens det næste forventes 
afsluttet til efteråret. Lokaludvalget 
håber, at projekterne kan inspirere flere 
andre ejendomme i bydelen til at handle.  

I 2011 kom det værste skybrud i mands 
minde. Mange kældre blev oversvømmet, 
og forsikringsselskaber måtte udbetale et 
milliardbeløb i erstatning. Dertil mistede 
mange familier uerstattelige minder. 
Kommunen fik hurtigt besluttet både en 
skybrudsplan og en klimatilpasningsplan. 
Essensen i planerne var, at kloakkerne skulle 
aflastes for regn, så færre kældre oversvøm-
mes. Dette kan f.eks. ske ved lokal nedsivning 
af regnvand.  

Let at beslutte, men svært at udføre
Som altid var udfordringen ikke at beslutte 
en politisk plan. Det var at føre planen ud i 
livet. 
Derfor besluttede Bispebjerg Lokaludvalg at 
få identificeret og gennemført tre illustrative 
regnvandsløsninger, der kunne inspirere flere 
andre private ejendomme til selv at gennem-
føre egne lignende regnvandsprojekter. 
Da det ofte er økonomi, der hæmmer initia-
tivlysten, blev besluttet, at projekterne skulle 
kunne gennemføres helt uden omkostning 
for ejendommene. Tilskud udefra skulle 
dække alle udgifter. Ligeledes skulle gen-
nemføres nogle principielt forskellige typer 
af løsninger. 
”Det var vigtigt for os, at få gennemført lokale 
regnvandsløsninger her i bydelen, som de 
lokale beboere kan lade sig inspirere af. Det 
er nu engang lettere, når man kun skal gå 
hen om hjørnet for at lade sig inspirere,” 
siger Tage Hensel, næstformand i Bispebjerg 
Lokaludvalg og med i regnvandsprojektets 
styregruppe.

Støtte fra rådgivende ingeniør
Til formålet blev hyret en rådgivende inge-
niørvirksomhed (PKP Regnvandsteknik), der 
havde erfaring fra lignende projekter. De 
gennemgik hele bydelen for oplagte pro-
jektejendomme, og udvalgte nogle ejen-
domme ud fra tekniske parametre såsom 
terrænforhold, nedsivningsforhold, jordfor-
urening m.v. 
Derefter kontaktede de ejendommene, 
lavede boringer og forundersøgelser, og til 
sidst søgte de tilladelser og penge til pro-
jekterne. 

Tre typer af projekter blev udvalgt
Det førte til, at tre forskellige typer af projek-
ter blev udvalgt:
1) Et projekt, hvor regnvandsløsningerne er 
næsten usynlige for beboerne.
2) Et projekt, hvor regnvandsløsningerne 
skaber et helt nyt gårdmiljø for beboerne. 
3) Et projekt, hvor regnvandsløsningerne 
skaber et nyt legeområde for områdets børn.

Første projekt netop afsluttet
Det første projekt er netop blevet afsluttet, 
mens det andet forventes gennemført til 
efteråret og det sidste til næste år. 
De midler, som lokaludvalget investerede, er 
derved kommet ca. 15 gange igen i form af 
nye investeringer i illustrative regnvandsløs- 

Regnvandet nedsives bl.a. her på Filosofvængets 
græsareal ud mod Frederiksborgvej, der næste 
forår vil blomstre med vintergækker, erantis, og 

påskeliljer til glæde for alle forbipasserende. 

ninger til bydelen, der gennemføres indenfor-
rammerne af de eksisterende tilskud. ”Det var 
et stort arbejde at få stablet projekterne på 
benene, og vi er jo ikke færdige endnu. Men jeg 
glæder mig allerede til at stå i gummistøvler og 
med paraply under næste skybrud og iagttage 
løsningerne, og glæde mig over, at alt det regn-
vand ikke længere belaster kloakken og folks 
kældre,” siger civilingeniør Kåre Press-Kristensen 
fra PKP Regnvandsteknik, der er projektleder på 
regnvandsprojekterne.

Blomster og regnvand i Filosofvænget
Det netop gennemførte projekt hos A/B Filosof-
vænget illustrerer den næsten usynlige løsning, 
som beboerne kun vil bemærke lejlighedsvis.
Det vil dog være meget synligt, når det regner 
– og det vil ikke mindst være synligt, når forårs-
blomsterne, der er en del af løsningen, blomstrer 
til glæde for alle, der passerer ejendommen på 
hjørnet af Frederiksborgvej og Orgelbyggervej. 

PKP Regnvandsteknik har skaffet ca. 300.000 kr 
til kloakarbejdet, anlægsgartnere, ingeniører 
m.v. for at kunne gennemføre projektet. 
Desuden har virksomheden deltaget i bolig-
foreningens generalforsamling og bestyrelses-
møder, hvor projektet har været præsenteret 
og drøftet med beboerne, og i videst mulige 
omfang er blevet afstemt med deres ønsker. 

”Når alle tre projekter er gennemført næste år, 
så arrangerer vi en inspirationstur, hvor projek-
terne vises frem. 
Men man skal ikke holde sig tilbage indtil da. 
Ejendomme på Bispebjerg interesseret i regn-
vandsløsninger kan altid henvende sig til lokal-
udvalget, og så ser vi på, hvad vi evt. kan hjælpe 
med” siger Tage Hensel, der er næstformand i 
Bispebjerg Lokaludvalg.

                                                 AHe

Filosofvængets gård

Lokaludvalgsstøttede regnvandsprojekter på Bispebjerg
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Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Af Tania Rusbjerg, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

32-årige Ida Holm Berner har været medlem af Borgerrådet på 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, siden det blev opret-
tet for cirka to år siden. I de to år har hun blandt andet givet 
arkitekter, kokke og landskabsarkitekter input til at forbedre 
udearealerne, hospitalsmaden og fremtidens sengestue.

”Jeg tror på, at jeg gør en forskel for mig selv og for mine 
medborgere ved at være med i Borgerrådet. Mit håb er, at jeg 

kan være med til at øge livskvaliteten for de patienter, der 
indlægges på hospitalet,” siger hun.

Lige nu søger Borgerrådet nye medlemmer, som sammen 
med blandt andre Ida Holm Berner har lyst til at bidrage med 
nye perspektiver på det eksisterende hospital og byggeriet af 
det nye.

Ny mad og sengestue skal testes
I den kommende tid skal Borgerrådet blandt andet teste det 
nye madkoncept, som hospitalets køkken er ved at udvikle i 
samarbejde med blandt andre ernæringseksperten Christian 
Bitz, som vil være til stede på rådets kommende møde den 7. 
juni.

Rådets medlemmer får også lov til at besøge live-modellen af 
fremtidens sengestue og give deres input til eventuelle for-
bedringer, inden byggeriet af det nye Akuthus på Bispebjerg 
går i gang i 2018.

”Jeg er ikke patient 
endnu, men det bliver jeg nok på et tidspunkt i mit 
liv. Derfor er det rigtig fedt at blive hørt og bidrage til, at både 
patienter, pårørende og sundhedspersonale får de bedste 
betingelser på det nye hospital,” siger Ida Holm Berner om at 
være medlem af Borgerrådet.

Invitation til særlige arrangementer
Borgerrådet på Bispebjerg Hospital har plads til 25 borgere, 
der mødes tre-fire gange om året for at bidrage med erfarin-
ger og holdninger inden for udvalgte områder.

Udover chancen for at komme tæt på og præge det eksiste-
rende hospital og byggeriet af det nye får de 25 rådsmedlem-
mer mulighed for at deltage i særlige arrangementer som for 
eksempel rundvisninger på hospitalet og besøg på bygge-
pladserne.

Borgerrådet på Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital skal i den kommende tid blandt 

andet teste fremtidens patientmad sammen 
med ernæringseksperten Christian Bitz.

Lige nu søger rådet nye medlemmer.

Der er allerede kommet mange 
input til fremtidens sengestue, som 
for nylig er taget i brug på Frede-
riksberg Hospital. Nogle bemærker, 
at gulvet er glat, når det bliver vådt, 
andre at farven er uhensigtsmæssig 
for demente patienter. En spand er 
placeret forkert, kontakten til lyset 
kan patienten ikke finde, mange 
detaljer fra hverdagen.

”Hvis vi ikke havde opdaget mange 
af de her ting, skulle vi for eksempel 
flytte 580 kanylespande, når Akut-
huset er bygget. Sæt en kantliste 
på, flyt en spand, kort en liste af… 
Det bliver hurtigt til rigtig mange 
timer, hvis det skal rettes på alle 
sengestuer,” siger projektleder for 
brugerinddragelse Hilde Schroll 
Jespersen fra Nyt Hospital og Ny 
Psykiatri Bispebjerg.

Sengestue i fuld skala
Akuthuset i Nyt Hospital og Ny Psy-
kiatri Bispebjerg skal indeholde 580 
ensengsstuer med eget toilet og 

bad. Mens andre hospitalsbyggerier afprøver sengestuer i en 
såkaldt ”mockup”, hvor man udspiller forskellige scenarier, er 
byggeriet på Bispebjerg gået skridtet videre og har bygget en 
rigtig fuldskala sengestue, som bliver brugt i den daglige drift.

Sengestuen vil også blive prøvet af i forskellige scenarier som 
en traditionel mockup. Den er placeret på en medicinsk afde-
ling og bliver derfor kun brugt til en bestemt patientgruppe. 
De øvrige afdelinger kan melde ind med ønsker til, hvad der 
skal prøves af. Det kan eksempelvis være en patient med stift 
ben eller en hjertestop-situation.

Kirstens stue
Personalet på Medicinsk Afdeling er glade for at få lov at prøve 
sengestuen af, og det er de ikke alene om. Flere patienter er 
også positive over for det nye tiltag. Kirsten Jakobsen har væ-
ret indlagt i sengestuen i fem dage. Hun er næsten blind, og er 
derfor meget glad for lyset på stuen.

”For blinde og svagtseende betyder lys meget, og her er et 
rigtig dejligt lys. Jeg synes, stuen har fungeret godt, og jeg 
er glad for at ligge på enestue. Der er nogle småting, der skal 
rettes, som at stikkontakterne er for langt væk. Men så er det 
jo godt, at det bliver prøvet af, før hospitalet bliver bygget,” 
konstaterer Kirsten Jakobsen, der håber, at sengestuen kom-
mer til at hedde ”Kirsten”.

Her er patienter indlagt i fremtidens sengestue
En eksakt model af fremtidens sengestue er nu taget i brug 
på Frederiksberg Hospital. Der kan læres meget ved at bruge 
sengestuen i den daglige drift i stedet for blot at afprøve 
scenarier i en test-model, som hospitalsbyggerier typisk gør.

Vil du være med?Skriv til projektleder Hilde Schroll Jespersen (tlf. 28 350 300) på mail: hilde.schroll.jespersen@regionh.dkFortæl kort om dig selv, og hvorfor du synes, det vil være spændende at deltage.Send din mail senest den 20. maj. Du får besked senest den 24. maj, om du er kommet med i Borgerrådet eller ej.

Vil du teste hospitalets 
mad og sengestuer?

Næste gang, Borgerrådet på Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital mødes, er det for at 
teste et nyt madkoncept, som hospitalets 
køkken er ved at udvikle i samarbejde med 
ernæringseksperten Christian Bitz. Det er 
den 7. juni. Foto: Emil Freddie Monty.

Kirsten Jakobsen er næsten blind, så hun er glad for lyset og 
privatlivet på den nye sengestue. Foto: Karen Grønkjær.

Lige nu søger Borgerrådet nye medlemmer, 
der har lyst til at bidrage med nye perspektiver 
på det eksisterende hospital og byggeriet af 
det nye. Foto: Louise Voss Bendixen.

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
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Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Lyde kan skabe fantastiske billeder. Med det kommende 
lydkunstværk bliver det muligt at gå på opdagelse i Bispebjerg 
Hospitals haver fra sygesengen, hjemmefra eller at føje en 
ekstra dimension til gåturen eller ventetiden på området.

Billedkunstner Elsebeth Jørgensen har skabt et omfattende 
lydværk til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det er et af 
tre researchbaserede værker, der udføres som en del af kunst-
strategien for det nye hospital.

”Jeg har sat mig ind i hospitalets historie via arkivmateriale og 
samtaler med mange mennesker, der har viden om stedets 
arkitektur- og botanikhistorie. Og så har jeg iagttaget stedet 
med mit kamera og selv optaget lyde herfra, så jeg ikke bare 
forholder mig til andres fortælling. Resultatet bliver et fikti-
onsværk, hvor fakta blandes med poetisk tekst og musik samt 

fortællende stemmer og forskellige lyde fra naturen herude,” 
fortæller Elsebeth Jørgensen.

Nøgterne fortællinger, botanisk poesi og ny musik 
Værkets hovedbestanddel er én lang lydmontage. En fiktion 

inddelt i seks kapitler, som vil kunne tilgås fra et website. 
Montagen tager tematisk udgangspunkt i hospitalets forskel-
lige typer af haver og atmosfærer. De seks kapitler kan også 
opleves særskilt og handler om Lufthaven, Søhaven, Lyshaven, 
Skyggehaven, Stuehaven og Dufthaven. Der er også nøgterne 
fortællinger, hvor man kan høre om parkens botanikhistorie, 
en almanak fra gartneriet samt sfæriske og musiske figurer, 
der er komponeret specifikt til stedet.

Som en del af kunstværket bliver der opsat fysiske pejlemær-
ker med link til værkets website forskellige steder på hospitals-
området for at få folk til at aktivere lydværket.

Samarbejde med skuespiller, forfatter og komponister
Der er mange mennesker involveret i Elsebeth Jørgensens 
arbejdsproces. Med komponist Ask Kæreby har hun ekspe-
rimenteret med lydoptagelser i havernes vandmiljøer, på 
naturmaterialer og metallet i det store byggetelt. Komponist 
Rasmus Zwicki har komponeret ny musik ud fra Elsebeth 
Jørgensens indsamlede billedmateriale og fra August Ennas 
korværk, der blev opført til Hospitalets indvielse i 1913. Forfat-
ter Martin Glaz Serup har skrevet tekstdele ud fra billedstof til 
manuskriptet og lægger også stemme til lydværket sammen 
med skuespiller Rikke Liljenberg.

”Alle har engageret sig meget i min research og produktion. 
Og flere af hospitalets nuværende og tidligere ansatte har 
brugt megen tid på at fortælle mig om stedets historie og 
forandringer,” fortæller Elsebeth Jørgensen.

Gennem halvandet år har billedkunstner 
Elsebeth Jørgensen indsamlet materiale til 
et fascinerende lydværk, som indvies i juni.

Lyt til kunsten på Bispebjerg Hospital
Billedkunstner Elsebeth Jørgensen har skabt et lydværk, der kan 
opleves fra sygesengen, hjemmefra eller på en gåtur i haverne på 
Bispebjerg Hospital. Værket indvies i juni.
Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg

For første gang får du en samlet illustration 
af delprojekterne, der tilsammen udgør Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Billedtekst

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Ved første øjekast er det bare et luftfoto af en del af Bispe-
bjerg-området. Men ved nærmere eftersyn er det et billede af 
fremtiden. Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospi-
tal og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt.

Væk er bygning 7 midt på hospitalsområdet. Seks rødgule læn-
ge-bygninger breder sig i stedet mellem de gamle pavilloner 
og Tuborgvej. I nordøsthjørnet hviler Ny Psykiatri Bispebjerg 
som en gruppe lave gårdhavehuse med lyse, rødlige murstens-
facader. Og ved siden af parkeringshuset er Laboratorie- og 
Logistikbygningen blevet færdig og viser sin terrasserede form 
med grønne tage og rødbrune facader.

Alléer og akser
Det nye Akuthus kommer til at genskabe den centrale nord-
syd-akse gennem hospitalet, som arkitekten Martin Nyrop hav-
de med i sin oprindelige plan. Aksen blev sidenhen forstyrret af 
bygning 7, der i dag bryder aksen. 

Det nye hospital har også gjort de fredede alléer på Østre og 
Vestre Længdevej tydeligere ved at forlænge vejene ud til Bi-
spebjerg Bakke. Alléerne kommer til at fremstå endnu flottere, 
når de nyplantede allétræer er vokset til.

Kast et blik på fremtiden

Elsebeth Jørgensen (t.v.) og tonemester og komponist 
Ask Kæreby (t.h.) har brugt flere timer på at iagttage 
botaniske rum og optage lyde på hospitalsområdet. 
Fotocollage: Elsebeth Jørgensen

Sådan kunne et luftfoto se ud i 2025, når Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt.
Visualisering: Friis & Moltke med input fra Mikkelsen Arkitekter og KHR Arkitekter. Luftfoto: Dragør Luftfoto.
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For billetter og info se www.dansekapellet.dk

UPPERCUT DANSETEATER
med forestillingen

ONE 2.0
“At vove er at miste fodfæste en kort stund - ikke at vove 
er at miste sig selv.”

Fysisk krævende break dance og poetisk moderne dans 
med afsæt i et af Søren Kierkegaards berømte citater.

Koreograf Stephanie Thomasen blev belønnet med en 
Reumert Talentpris for forestillingen ONE i 2012. 
Se eller gense forestillingen i en ny version.

KOREOGRAF Stephanie Thomasen
DANSERE Mark Philip, Stephanie Thomasen, 
Luc Boris André, Fatih Berber og Lukas Larsen
MUSIK Lawand Ottman aka. DJ Turkman Souljah

DATO Tors 1. juni til lørdag 3. juni
TID Tors-fre kl. 19.30, lør kl. 16 og kl. 19.30
VARIGHED Ca. 40 min.
BILLET Fra kr. 40/kr. 125
ALDER Fra 16 år og op

Gør jer klar til fest i gården med mad, drikke og DJ når teaterfestivalen CPH STAGE rammer Dansekapellet. 
Her kan du se forestillinger af tre af Danmarks mest interessante dansekompagnier fra den 1. til 10. juni.

BLACK BOX DANCE COMPANY
med forestillingen

FEAR
"Hvad er du bange for?" spørger Black Box Dance 
Company i den nye forestilling FEAR. 
Her er koreograferne Stephanie Thomasen og Thomas 
Bentin inviteret til at sætte trin og krop på fygten.

I FEAR konfronterer Black Box Dance Company publikum 
med den både tragiske såvel som den komiske form for 
frygt, og hvordan den, i både sind og krop, påvirker 
vores adfærd. Det sker med alt fra klar præcision, 
sårbarhed og vildskab.

IDE & KONCEPT Marie Brolin-Tani
KOREOGRAFI Stephanie Thomasen, Thomas Bentin 
og Black Box Dance Company
MUSIK Christian Tronhjem
DANSERE Black Box Dance Company

DATO 5. juni
TID Kl. 16 og kl. 19.30
VARIGHED Ca. 1 time uden pause
BILLET Fra kr. 50/kr. 150
ALDER Fra 12 år og op

MUTE COMP. PHYSICAL THEATRE
med forestillingen

SLEEPING WITH 
THE LIGHTS ON
Danserne har 60 minutter til at splintre universet med 
deres kroppe. Hvert et sekund tæller i denne intense 
tour-de-force af dans, varme og bevægelse for at bringe 
rummet til kogepunktet og universet et skridt nærmere 
sin udslettelse.

SLEEPING WITH THE LIGHTS ON er inspireret af 
The Theory of Heat Death of the Universe, der blev 
udviklet i 1850'erne af fysikeren Lord Kelvin.

Når al energi i universet er blevet udlignet, når al 
bevægelse ophører; der indtræder universets afslutning.

KOREOGRAFER Kasper Ravnhøj og  Stian Danielsen
DANSERE Kasper Ravnhøj og Alexis Fernández 
MUSIK Tomas Elfstadius

DATO Tors 8. juni til lør 10. juni
TID Tors-lør kl. 19
VARIGHED Ca. 1 time
BILLET Fra kr. 40/kr. 125
ALDER Fra 12 år og op

CPH STAGE PÅ BISPEBJERG

Store og små, unge og gamle �k mødt den urban dans til subURBAN DANCE FESTIVAL. Foto: Bahadir Berber

SOMMER I 
DANSEKAPELLET
ONE 2.O
Tors 1. juni til lør 3. juni. Tors-fre kl. 19.30, lør kl. 16 og kl. 19.30
Billet fra kr. 40/kr. 125

Uppercut Danseteaters roste Kierkegaard-forestilling 
er tilbage som en del af CPH STAGE. 

FEAR
Man 5. juni kl. 16 og kl. 19.30
Billet fra kr. 50/kr. 150

Gæstespil af Black Box Dance Company sætter frygten 
under lup. Hvad er du bange for? Spiller som en del af 
CPH STAGE.

SLEEPING WITH THE LIGHTS ON
Tors 8. juni til lør 10. Juni kl. 19
Billet fra kr. 40/kr. 125

Gæstespil af Mute Comp. Physical Theatre om universets 
afslutning. Spiller som en del af CPH STAGE.

DANSEBALLADEN
Man 26. juni til fre 30. juni 
Pris kr. 250 

Moderne dans og break dance-boot camp for de 9-12 
årige, samt Koreogra�sk laboriatorium for de 12-16 årige. 

MINIMONOLOGFESTIVAL
Tors 24. aug til lørdag 26. aug
Valgfri entré

Gæstespil. 3 monologer af Pia Rosenbaum. 
Oplev monologer: HUNDEN ER RASK, OSCAR OG 
DEN LYSERØDE DAME  og ÅRHUNDREDETS ROSE.

ÅBENT HUS
Tirs 29. aug til søn 3. sept
Gratis adgang – ingen tilmelding, bare mød op

Gratis danseaktiviteter hold, du kan gå til i Dansekapellet 
i den kommende sæson. Prøv nogle af holdene af og 
�nd det rigtige til dig.

FOR BILLETTER OG INFO SE
www.dansekapellet.dk

Til ÅBENT HUS i Dansekapellet kan du prøve nogle 
af næste sæsons hold. Foto: Bahadir Berber

subURBAN DANCE 
FESTIVAL FIK BISPEBJERG 
TIL AT DANSE
Første udgave af Københavns nye dansefestival 
subURBAN DANCE FESTIVAL ramte København NV. 
Mere end 3.000 deltog i festivalen, der for alvor satte 
lighedstegn mellem urban dance og Nordvest.

Udsolgte forestillinger på, skoleworkshops, adrenalin-
pumpende dance battles, kompetenceudvikling for 
dansens vækstlag og masser af familieevents. Børn, unge 
og voksne i alle aldre dansede med til den første 
subURBAN DANCE FESTIVAL, der i april fandt sted med 
København NV som centrum.

Drømmen om festivalen havde været der længe – 
i årevis, faktisk. I april 2017 blev drømmen virkeliggjort.

”København har virkelig taget sin nye festival til sig. 
Der er folk, der aldrig har set urban dance før, der er gået 
begejstrede fra forestillingerne, og danserne og 
koreograferne har mødt nye og spændende kunstnere 
og fået inspiration i deres arbejde,” siger leder af 
Dansekapellet Cher Geurtze og tilføjer:

”Med festivalen kom urban dance ud både til skoler og 
dagtilbud, og til det voksne publikum. Alle har haft 
mulighed for at møde dansen”

Glæd jer til festivalen kommer tilbage i 2018
Med forestillinger i Dansekapellet og på BIBLIOTEKET, 
samt pop up forestillinger på gader og stræder, �k rigtig 
mange mulighed for at møde den urbane dans. 
Og næste år kan endnu �ere være med. 

”Nåede du ikke at kigge forbi subURBAN DANCE 
FESTIVAL i år, kan du allerede nu begynde at glæde dig 
til næste års festival. Planlægningen festivalen i 2018 er 
i fuld gang, og allerede nu har vi de første spændende 
begivenheder på plads. Men det vil vi først afsløre når 
festivalen nærmer sig,” siger Cher Geurtze.

FAKTA om subURBAN DANCE FESTIVAL:

subURBAN DANCE FESTIVAL  er initieret af Dansekapellet 
og fandt sted fra 18.-23. april i København NV, Tingbjerg, 
Vanløse og Brønshøj.

Mere end 3000 deltog i subURBAN DANCE FESTIVAL. 
På plakaten i 2017 var bla. kunstnere fra Brasilien, 
Danmark, Israel, Tyskland og Frankrig.

Festivalen er blevet til med støtte fra bla. Statens 
Kunstfond, Augustinus Fonden, Urban House, 
Knud Højgaards Fond, Wilhelm Hansen Fonden og 
Bispebjerg Lokaludvalg, 
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Store og små, unge og gamle �k mødt den urban dans til subURBAN DANCE FESTIVAL. Foto: Bahadir Berber
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CPH STAGE 
i NORDVEST

International scenekunst i Batidas Teaterhus
PROGRAM
TORSDAG 1. JUNI
16:00  OUVERTURE
18:00  MANDEN DE KALDTE 
 ROLEX
FREDAG 2. JUNI
16:00  OUVERTURE
18:00  MANDEN DE KALDTE 
 ROLEX
MANDAG 5. JUNI
18:00  HAMLET
TIRSDAG 6. JUNI
16:00  DØRENE
18:00  NÆSEN
20:00  HAMLET
ONSDAG 7. JUNI
16:00  NÆSEN
18:00  MACBETH
TORSDAG 8. JUNI
16:00  MACBETH
18:00  DØRENE
FREDAG 9. JUNI
18:30  OUVERTURE
(VENUE: OFELIA PLADS)
LØRDAG 10. JUNI
12:00  OUVERTURE
(VENUE: OFELIA PLADS)

GRATIS ADGANG! 
Bestil billetter via 
www.cphstage.dk

BATIDAS TEATERHUS
Rentemestervej 25A · 2400 NV
Læs mere om forestillingerne 
på www.batida.dk

ARKHANGELSK YOUTH 
THEATRE (RUS) · Nonverbal

Dørene
Liv og død, sorg og glæde, håb 
og skuffelse – alt dette findes 
bag dørene.

MISHMASH INTERNATIONAL 
THEATRE COMPANY 
(FIN + DK + TYR) · Sprog: Dansk 

Næsen
Gogols klassiker udsat for mime, 
musik og akrobatik.

BATIDA (DK) · Sprog: Dansk

Manden de 
kaldte Rolex
Sort komedie fra  
Østeuropa før 
murens fald.

BATIDA (DK) · Nonverbal

Ouverture
Tragikomisk  performance 
om livet i et bizart  orkester.

TIYATRO BEREZE (TYR)
Sprog: Tyrkisk med engelske 
undertekster

Macbeth
Syret udgave af  Shakespeares 
 klassiske  tragedie med hints til 
 aktuel europæisk politik.

PIIP & TUUT TEATER (EST)
Sprog: Engelsk

Hamlet
To klovne iscenesætter Hamlet 
som radioteater. 

Svensk duo-battle
Af Anders Jacobsen
Så er det blevet tid til forårets 2. koncert i Utterslev Jazzcafé. 
Det er ikke første gang, at vi introducerer konceptet ”Duo-
battle”.
Idéen er, at to duoer spiller op mod hinanden hver for sig for til 
sidst at forenes på smukkeste vis i kvartetform. 
Denne gang har vi fået fire svenske musikere til at ”dysta”.

På den ene banehalvdel præsenteres Johan Setterlind på trompet 
og pianisten Mathias Algotsson. 
På den anden side af nettet har vi sangerinden Josefine Cronholm 
samt bassisten Thommy Andersson.

Fredag d. 9. juni kl. 20.00

Både Setterlind og Algotsson vil nok være ukendte for de fleste 
herhjemme. Johan Setterlind spiller en smuk og lyrisk trompet. Både 
han og Algotsson medvirker på en lang række svenske indspilninger 
bl.a. med sangerinderne Liza Ekdal og  Carin Lundin.
Josefine Cronholm er nok til gengæld kendt af mange. Hun bor i 
København, og medvirker med sin smukke stemme i mange sam-
menhænge. Netop med bassisten Thommy Andersson har hun 
arbejdet og udgivet en del musik de seneste par år.
Banen er uden tvivl kridtet op til en usædvanlig, intim og spæn-
dende dyst mellem fire af broderlandets fineste musikere.

Caféen tilbyder som altid kaffe, kage og andre forfriskninger.

Fredag d. 9. juni kl. 20.00.  Entré kr. 100,-

Utterslev Jazzcafé - Skoleholdervej 20. 

Hvad er Utterslev Jazzcafé?
Utterslev Jazzcafe er en forening, der for ca. 10 år siden blev grund-
lagt af  en kreds af jazzinteresserede personer fra Utterslev, hvoraf 
flere var lærere på Utterslev Skole.
Anders Jacobsen, som er formand og primusmotor i jazzcafeen, er 
selv professionel  jazzmusiker. Han var lærer på Utterslev Skole i 13 
år, men lever i dag af musikken. Anders Jacobsen spiller basun og 
skriver børnesange. Han og orkesteret “Univers på Vers” fik sidste år 
Børnejazzprisen ved ”Danish Music Awards Jazz”.
Læs mere på www.jazzcafe.dk

Jazzcaféen er støttet af Bispebjerg lokaludvalg.

Har du mistet én du holdt af?
Som efterladt er du er ikke alene om at stå i en svær 
situation

Af  Ea Ohlsen Landerholm

Frivilligcenter SR-Bistand tilbyder gratis deltagelse 
i  en selvhjælpsgruppe med temaet ”Tab af nærtstå-
ende”.
”Tab af nærtstående” er et tilbud for dig, der har mistet 
én, der stod dig nær. 
En selvhjælpsgruppes formål er ikke fjerne din sorg el-
ler at presse dig til at ’komme videre’. Men fællesskabet 
med andre kan hjælpe dig med at bære sorgen og den 
forandrede hverdag. 
I selvhjælpsgruppen finder mange et frirum, hvor der 
er plads til alle slags følelser, og finder lindring og gen-
kendelse i at møde andre, der kæmper med tilsvarende 
udfordringer.

Er det noget for dig eller måske en du kender?  
•  Gruppen mødes fast hver tirsdag kl. 17-19 i København
•  Næste forventede gruppestart bliver i maj måned
•  Gruppens møder afholdes i vore lokaler på Tagensvej 70

Det er gratis
Frivilligcenter SR-Bistand er en forening, der blev stiftet 
den 25. september 1975. Foreningen finansieres af fonde.
Dette tilbud er for alle, men vi henvender os især til per-
soner, der bor på Nørrebro og Bispebjerg.
For yderligere information, opskrivning og bookning af 
samtale kontakt os mandage kl 13-15 eller torsdage kl. 
10-12 på tlf. 35 39 71 97

Frivilligcenter SR-Bistand. Tagensvej 70, 1. sal
2200 København N

HØRING - Skoledistrikter 2018/19 
Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 26. 
april 2017 behandlet indstillingen ”Skoledistrikter 2018/19”. 
Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring med: 
Høringsfrist den 9. juni 2017  
Høringsmatrialet kan ses på www.blivhoert.kk.dk.
I Bispebjerg Bydel påregnes ingen ændring af skoledistrik-
terne, og afgrænsningen af de fem skolers distrikter fremgår 
af oversigten ovenfor. NB: Enkelte børn går på Rødkilde 
Skole i Vanløse.
Hvis man skulle være utilfreds med skoledistrikterne eller 
have andre bemærkninger bedes disse indsendt via hø-
ringsportalen – Blivhoert:  www.blivhoert.kk.dk. 
Denne høringsportal sørger automatisk for at fremsende 
kvittering for modtagelsen af høringssvar, ligesom det 
umiddelbart efter fremsendelsen af et høringssvar vil være 
muligt at se svaret på portalen. 
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Ovrsigt over de fem skoledistrikter i Bispebjerg Bydel og deres indbyrdes afgrænsning



CPH STAGE 
i NORDVEST

International scenekunst i Batidas Teaterhus
PROGRAM
TORSDAG 1. JUNI
16:00  OUVERTURE
18:00  MANDEN DE KALDTE 
 ROLEX
FREDAG 2. JUNI
16:00  OUVERTURE
18:00  MANDEN DE KALDTE 
 ROLEX
MANDAG 5. JUNI
18:00  HAMLET
TIRSDAG 6. JUNI
16:00  DØRENE
18:00  NÆSEN
20:00  HAMLET
ONSDAG 7. JUNI
16:00  NÆSEN
18:00  MACBETH
TORSDAG 8. JUNI
16:00  MACBETH
18:00  DØRENE
FREDAG 9. JUNI
18:30  OUVERTURE
(VENUE: OFELIA PLADS)
LØRDAG 10. JUNI
12:00  OUVERTURE
(VENUE: OFELIA PLADS)

GRATIS ADGANG! 
Bestil billetter via 
www.cphstage.dk

BATIDAS TEATERHUS
Rentemestervej 25A · 2400 NV
Læs mere om forestillingerne 
på www.batida.dk

ARKHANGELSK YOUTH 
THEATRE (RUS) · Nonverbal

Dørene
Liv og død, sorg og glæde, håb 
og skuffelse – alt dette findes 
bag dørene.

MISHMASH INTERNATIONAL 
THEATRE COMPANY 
(FIN + DK + TYR) · Sprog: Dansk 

Næsen
Gogols klassiker udsat for mime, 
musik og akrobatik.

BATIDA (DK) · Sprog: Dansk

Manden de 
kaldte Rolex
Sort komedie fra  
Østeuropa før 
murens fald.

BATIDA (DK) · Nonverbal

Ouverture
Tragikomisk  performance 
om livet i et bizart  orkester.

TIYATRO BEREZE (TYR)
Sprog: Tyrkisk med engelske 
undertekster

Macbeth
Syret udgave af  Shakespeares 
 klassiske  tragedie med hints til 
 aktuel europæisk politik.

PIIP & TUUT TEATER (EST)
Sprog: Engelsk

Hamlet
To klovne iscenesætter Hamlet 
som radioteater. 
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ramme om et unikt læringsmiljø, der både rummer æble- og 
blommetræer, krat og krydderurter, blomster og bålsteder, bier 
og brændestakke, og endog hønsefødder og gulerødder. 
Foreningen blev stiftet i 1903, og driver seks haver i København. 
Læs mere om skolehaverne her: www.kbhskolehaver.dk

Københavns Fødevarefællesskab
Københavns Fødevarerfællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og 
-drevet indkøbsforening, der tilbyder økologiske, velsmagende, 
lokalt producerede og bæredygtige fødevarer i et sæsonbaseret 
udbud til en pris, hvor alle kan være med. 
Fødevarefællesskabet holder åbent i Karens Hus hver onsdag 
kl. 16-18. 
Det koster 100 kr. pr. husstand at blive medlem og 100 kr. pr. pose 
med ugens grøntsager.  Læs mere om Københavns Fødevarefæl-
lesskab her: www.kbhff.dk

Foreningen Kulturnet
Foreningen Kulturnet holder sæsonfester i tæt samarbejde med 
Agendaforeningen og husets øvrige brugergrupper. Desuden 
holder foreningen maleworkshops, litterære foredrag og sam-
taler og arrangerer udstillinger samt events med temaet kultur 
over grænser. 
Læs mere om Kulturnet her: www.foreningen-kulturnet.dk eller 
se mere på side 11 (lige til højre) i denne avis. 
 

Nyt fra Agendaforening Nordvest
Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

Af Tom Jørgensen. Agendaforeningen og Jørgen Martinus, Grøn 
Hverdag
”Kom til Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8 og vær med!
- Stedet hvor miljøinteresserede mødes”.

Mandag 22. maj 18.30 
Filmen ”I morgen” vises i Karens Hus, fordi den verden rundt 
viser eksempler på initiativer, som fremmer omstilling til større 
bæredygtighed.  Filmen varer til ca. 21, og følges af en kort debat.  
Deltagelse er gratis, men vi vil dog gerne have tilmelding på tlf. 
2653 8091. 
Arrangører: Grøn Hverdag og Agendaforeningen

Tirsdag 30. maj 18.30 til 21.30 i Karens Hus   
Trænger den grønne omstilling til vitaminindsprøjtning?
Et møde med fokus på lokal, borgerdrevet, bæredygtig omstil-
ling, og med særlig opmærksomhed på, hvor vi selv kan bidrage. 
Aftenen bliver ledet af  Bjarne Gantzel Pedersen. 
Bjarne er civilingeniør i bæredygtig byudvikling, og har været for-
mand for bevægelsen Omstilling Danmark. Der er gratis adgang. 
Aftenens program har afsæt i den såkaldte omstillingsmodel:
1 Omstillingsbevægelsens historie.
2 Eksempler på lokale aktiviteter og projekter.
3 Omstillingsmodellen
4 Partnerskaber
5 Kan du hjælpe?
Omstillingsmodellen er en effektiv metode til at starte nye pro-
jekter og initiativer. Modellen gennemgås i hovedtræk, og en-
kelte trin uddybes. Undervejs serveres kaffe og te, og der vil også 
blive plads til et kreativt gruppearbejde.
Arrangementet er støttet af Bispebjerg Lokaludvalg.

Invitér naturen ind på din egen grønne plet onsdag 31. maj  
mellem kl. 19- 21 eller onsdag 7.  juni mellem 15 og 18 
Se en mere detaljeret omtale af dette arrangement på side 12 i 
Bydelsavisen.
Tilmelding ikke nødvendig.

Søndag 11. juni kl. 10. Snapsetur i mosen
Tur i Utterslev Mose, hvor vi finder urter til egen kryddersnaps. 
Vi finder sikkert også spiselige planter. 
Der er smagsprøver. 
Kom med cykel! Mødested Bispebjerg Park Alle´s udmunding i 
Rådvadsvej ved den røde mur. 
Guide biolog Jørgen Martinus, landsforeningen Grøn Hverdag. 
Deltagelse 20 kr. Gerne tilmelding på 2653 8091.

Lørdag 26. august.  Høstfest
I samarbejde med Foreningen Kulturnet. Se side 11. 

Hvad er Karens Hus?
Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

Engang solgte mor Karen blomster og slik til pårørende, der besøgte 
Bispebjerg Hospital - deraf navnet Karens Hus. 
I dag er Karens Hus et byøkologisk kulturhus, der huser brugergrup-
perne: Agendaforeningen Nordvest, Grøn Hverdag, Københavns Sko-
lehaver, Københavns Fødevarefælleskab og Foreningen Kulturnet. 
Karens Hus ejes af Københavns Kommune, og hører under ”Kultur 
Nord”.

Brugergrupperne i Karens Hus
Agendaforeningen Nordvest
Agendaforeningen arbejder for at inspirere alle til at leve så bæredyg-
tigt som muligt. 
Foreningen anviser eksempelvis i Karens Hus muligheder for at leve 
bæredygtigt  ved at dyrke husets have naturvenligt og ved at opdyrke 
et kreativt fællesskab med fokus på at værne om både de menneskelige 
og de fysiske ressourcer. 
Foreningen arrangerer også offenlige møder, der stiller skarpt på og 
formidler viden om miljø. 
Mød Agendagforeningen alle fredage kl. 11-15 eller efter aftale på tlf.: 
2653 8091.

Grøn Hverdag
Foreningen Gørn Hverdag har til formål er at udbrede viden om bære-
dygtig levevis og ikke mindst om, hvordan denne viden kan omsættes 
til handling. 
Foreningens organisation udgiver blandt andet bladet ”Grøn Hverdag”, 
og har aktiv kontakt til politikere, erhvervsliv og borgere. 
Læs mere om Grøn Hverdag på www.gronhverdag.dk.

Københavns Skolehaver
Rundt omkring i København ligger 6 skolehaver, som drives af forenin-
gen Københavns Skolehaver med tilskud fra Københavns Kommunes 
Børne- og Ungdomsforvaltning.
Her har københavnske børn hvert år mulighed for at dyrke et stykke 
jord med blomster og grøntsager i deres fritid eller sammen med deres 
klasse i skoletiden eller med deres daginstitution.
Skolehaverne er frodige oaser gemt bag tjørnehække, som indbyder 
til at gå på opdagelse. Klatretræer og krydderurter, gulerødder og 
larvefødder, hygge og hulebygning, æbler og eventyr venter lige 
inden for lågen.
Vi, der driver haverne, er ildsjæle, som brænder for at give børnene jord 
under neglene og lys i øjnene.
Vores motto:  ”Vi har ikke arvet jorden af vore forfædre, vi har lånt den 
af vore børn”.
Københavns Kommunes Skolehaver er et tilbud til daginstitutioner og 
skoleklasser (0. til 6. klasse) i Københavns Kommune, hvor hvert enkelt 
barn under instruktion kan få en have, som de kan passe i skoletiden 
eller fritiden. 
Skolehaverne tilbyder herved en verden af oplevelser, og danner 
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Hulgårds Plads
En slags indvielse

Invitation fra Brugerne af Hulgårds Plads & Line fra 
Gadeplansgruppen 

I en kort periode på ca. et halvt år vil det på lege-
pladsen på Hulgårds Plads blive afprøvet, at bru-
gerne af pladsen får mulighed for at hænge et sejl 
op over et stykke af pladsen som overdækning imod 
dårligt vejr. 
Overdækningen vil kun være oppe, når det regner, 
og den vil aldrig være oppe om natten.
Dette tiltag har det formål, at pladsens brugere skal 
kunne stå i læ, når det danske vejr viser sig fra sin 
dårligste side.

Hvis du har lyst til at møde os, der til daglig står 
på Hulgårds Plads, i en uformel og hyggelig 
ramme, vil vi fredag 19. maj fra 14.00 – 17.00 
holde et lille indvielses arrangement i anledning 
af opsætning af sejlet.  

Man skal bare dukke op på selve dagen med godt 
humør. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Der er samtidig mulighed for at hjælpe til med at 
dekorere stolperne, hvorpå sejlet skal sidde fast.
Endvidere får man mulighed for at møde alle de, der 
bruger pladsen i det daglige. 
Vi glæder os til at se dig til vores lille hyggelige ar-
rangement på Hulgårds Plads. Du er velkommen til 
at kontakte os, hvis du har spørgsmål, - så vi undgår 
misforståelser. 
Vores håb er, at vi sammen kan gøre Hulgårds Plads 
til et bedre sted at være for alle.  
De bedste hilsner Line fra Gadeplansgruppen tlf. 
26 14 48 05

Lukning af Bispebjerg Ungerådgivning?

I Københavns Kommune verserer en plan om 
centralisering af de ungerådgivninger, der fin-
des rundt omkring i byen.
Planen er, at rådgivning til unge fremover skal cen-
traliseres til ungerådgivningen hos Døgnvagten på 
Åboulevarden.

Muligheden for anonym rådgivning henvender sig 
til alle unge, men i særdeleshed til unge, der lider af 
angst og depression eller oplever vold i hjemmet. 

I Bispebjerg Ungerådgivning er man selvsagt be-
kymret over den truende lukning. Netop i vores 
bydel er der et stort antal kontakter fra unge i krise. 
Bispebjerg Ungerådgivning ligger i et gammelt 
butikslokale ved siden af posthuset på Glasvej ved 
krydset Frederikssundsvej/Mågevej,- sammen med 
Familierådgivningen.

Kontaktoplysninger for anonym rådgivning for 
unge: 
Bispebjerg Ungerådgivning
Glasvej 7. 2400 København NV. 
Tlf. 3317 51 61
Email: ungeraadgivning-bispebjerg@sof.kk.dk



mervisen og måske også et par andre sommersange fra 
højskolesangbogen.

Årets båltale: I anledning af FN’s 17 verdensmål, som med-
lemmer fra brugergrupperne i Karens Hus har holdt en 
studiekreds over, vil Jette læse Høvding Seattles bevæ-
gende tale til den amerikanske præsident i 1854. 
Den er et smukt forsvar for den natur, vi alle er en del af. 
Med smerte forudser han den miljøkatastrofe, vi hvide 
har frembragt. Og han taler om vor verdens undergang 
i et mægtigt lysglimt – forudset 90 år før atombomben 
kom til verden. 
Først og sidst er Seattles tale en hyldest til menneskehe-
dens største gave: den uberørte jordklode.
Entré: kr. 20.- til dækning af kaffe og grillkul.

Sommer i Foreningen Kulturnet
Kulturnet har fornøjelsen at byde VELKOMMEN til 
Forårets tredie billedkunsudstilling i Kulturhuset 
på Tomsgårdsvej 35.

Udstillere, Tomsgårdsvej 35
 ”Kultur 2400” er vores lokale malergruppe - som hol-
der til på onsdage mellem 17 og 21 i Værkstedet på 3. 
sal i Biblioteket på  Rentemestervej. 
Udstillingen vil vise de forskellige medlemmers stil 
og alsidighed, når de udtrykker sig med pensler og 
farver. 
De 9 udstillere er: 
Anne Mette Espersen 
Anne Sørensen 
Karen-Margrethe Johansen 
Birgit Alvang Jespersen
Lilian Larsson 
Birthe Korsmoe 
Dorit Lund Glitborg 
Dorte Prange
Tage Hensel 

Udstillingen vil kunne ses i Kulturhuset på Tomsgårds-
vej 35 alle hverdage i perioden frem til 30 juni i ”Cafe 
Vigør’s” åbningstid kl. 10-17.

Sct. Hans Fest
Sct. Hans aften 23. juni tænder vi vort lille bålsted 
i Karens have, Bispebjerg Bakke 8. Bliver det regn og 
vilde vinde søger vi inden døre.
Du medbringer selv drikkevarer og hvad du har lyst 
til at grille på bålet. Vi råhygger og synger midsom-
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Lørdag 26. august kl. 13 – ca. 17:
HØSTFEST i Karens Hus og have
Traditionen tro serverer vi et let vederkvægende måltid kl. 13. Kl. ca. 14 
synger vi høstens sange, akkompagneret af  vores lokale fløjtevirtuos  
Henning Lund  og guitaristen Per Jensen. En god historie snydes I heller 
ikke for. Jette læser et af Carl Ewalds naturhistoriske eventyr. Entré kr. 
40.- Drikkevarer kan købes. Gerne tilmelding af hensyn til køkkenet: mail: 
foreningen.kulturnet@gmail.com eller sms: 22 13 87 10

Handicappolitik?
Sæt dit præg på Københavns Kommunes handicappolitik!
Hvordan skal kommunens nye handicappolitik se ud? Det har vi brug 
for din hjælp til, hvad enten du er borger i Københavns Kommune, 
pårørende, medarbejder, leder, medlem af en interesseorganisation 
eller politiker. 
Vi vil gerne høre dine tanker, idéer, holdninger og anbefalinger til, hvor-
dan kommunens nye handicappolitik skal udformes.
Kommunen afholder to ens workshops, hvor man får mulighed for at 
møde kommunens syv forvaltninger til dialog om, hvordan vi sikrer et 
godt liv og skaber de bedste rammer for københavnere med handicap.
Den første workshop er allerede afholdt. Den sidste workshop afholdes:

Den 6. juni 2017 kl. 14-17

Workshoppen vil foregå i Hovedkassen på Københavns Rådhus. 
Adressen er Rådhuspladsen 1, 1550 København V.

Tilmelding skal ske til Maria Catrin Nøhr på mail: ff2x@sof.kk.dk og skal 
ske senest den 29. maj 2017.
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du henvende dig til Maria 
Catrin Nøhr på tlf. 29 16 69 78.

Sorggruppe
  

Et tilbud til dig, som har mistet

Af Lene Tetzlaff 
At miste et menneske, der har stået én nær i kortere eller 
længere tid, er tungt og smerteligt.
For mange er det en hjælp at mødes med andre, som står i 
en lignende situation og tale om tabet og sorgen. Sorgen 
skal gennemleves på en god måde, for at man igen kan 
finde frem til glæden ved livet.
I sorggruppen er der plads til at tale om sorgen og andre 
svære følelser, som kan være forbundet med tabet af en 
ven eller et familiemedlem. Og der er hjælp og støtte til 
at arbejde med sorgen og udvikle sig derfra.
Gruppen bliver ledet af psykoterapeut Lene Tetzlaff og 
sygeplejerske Birgitte Nissen. Gruppen kan have op til 
5 deltagere, og der er løbende opstart af nye deltagere.

Hvem kan deltage?
Sorggruppen er et tilbud til efterladte, som har mistet én, 
der har stået dem nær.

Forsamtale?
I forsamtalen vil vi sammen tale om dit tab, hvordan du 
har været knyttet til afdøde og din nuværende situation. 
Vi vil også informere dig om, hvordan vi arbejder med 
sorgen i gruppen.

Hvor og hvornår?
Sorggruppen mødes hver anden tirsdag kl. 16.15 i Emdrup 
Kirkes lokaler.

Vil du vide mere? 
Har du lyst til at høre mere og/eller komme til en forsam-
tale så ring til Lene Tetzlaff, tlf. 31190100.



Af Anders Adams & Rikke Milbak
Naturen er lige derude bag din bagdør, og 
der er masser af den! 
Måske bemærker du det ikke, men så går 
du derfor også glip af en masse spændende 
oplevelser. 
Få flere af de nære naturoplevelser. Og med 
simple indsatser kan du faktisk også selv gøre 
noget for at lokke endnu mere fascinerende 
natur til på din egen grønne plet. 

”Mere liv på din egen grønne plet”
I formidlingsprojektet ”Mere liv på din egen 
grønne plet” kan du følge med og blive klo-
gere på naturen lige udenfor din dør. 

Ved Karens Hus på Bispebjerg Bakke kan du 
eksempelvis opleve den lille vakse fugl gær-
desmutten med dens kolossale stemme og 
dens oprette hale, du kan opleve den smukke 
orangehvide sommerfugl aurora, som flok-
kes om løgkarseplanterne, og vender du et 
stammestykke på jorden, myldrer det af sko-
lopendre, bænkebiddere og løbebiller.  

Mere liv i haven end du aner
Vil du nysgerig for at vide, hvad der ellers fin-
des af liv i haven, så kom med til ”Mere liv på 
din egen grønne plet”.  Arrarrangementerne 
foregår begge ved Karens Hus, Bispebjerg 
Bakke 8 på følgende dage:

Onsdag den 25. maj mellem kl. 19 og 21
og 
Onsdag den 7. juni mellem kl. 14 og 18

LUNDEHUS  KIRKES KULTURPROGRAM
Strødamvej 1

Babysalmesang
En enestående måde at være sammen med sit 
barn på. De små lytter og oplever musikken i det 
smukke kirkerum, mens salmernes ord går i hjertet 
på de voksne. Musikpædagog Sofie Schelde står 
for sangen hver tirsdag fra 10 - 11. Deltagelse ko-
ster 200 kr. for 10 gange, og der er et stykke brød 
og en kop kaffe/te bagefter.

Tilmelding på kirkens hjemmeside eller til kirke- 
og kulturmedarbejderen

2. Pinsedag. Mandag den 5. juni kl. 10.30
Gudstjeneste under åben himmel for hele fami-
lien. Vi be’r om godt vejr og holder festlig fælles 
gudstjeneste sammen med Taksigelseskirken. Tag 
tæpper og madkurv med, vi sørger for varm kaffe 
og saft til børnene. Gudstjenesten finder sted i det 
grønne område omkring Lundehus Kirke.

Børnegudstjenester
En kort gudstjeneste på børnenes præmisser. Der-
efter spiser vi sammen i salen. Ikke altid spaghetti, 
men altid noget, som de fleste børn kan lide. Lever 
du og din familie vegetarisk, så kontakt os for at 
høre, hvad der er på menuen. Det er gratis at spise 
med. Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag 15. marts kl. 17 v. Julie Damlund
Tirsdag 25. april kl. 17 v. Lars Obel

Kom med på en mail-liste med indbydelser til bør-
negudstjeneste i Lundehus kirke ved at skrive til 
lundehuskirke@gmail.com.

Klovnen Joey
Sankt Hans
Fredag d. 23 juni holder KFUM-spejderne Sankt 
Hans ved Emdrup Sø, ved hjørnet af Emdrupvej 
og Tuborgvej. 
Programmet:
Kl 18.00 Åbnes for salg af mad, drikkevarer, kaffe 
og kage
Kl.18.15 Klovnen Joey, egnet for børn fra 2 – 99 år
Kl 19.00 Gladsaxe Steelband
Kl. 19.30 Båltale og derefter båltænding.
Herefter er der lidt mere musik
Kl. 21.00 siger vi tak for i år

Kulturklubben
Formiddag med film. Der er kaffe og en lun bolle 
til filmen hver torsdag formiddag i salen. Filmen 
begynder 9.30 - kom lidt før, hvis du vil nå at skæn-
ke kaffe i koppen. Se programmet i kirken

Internationale Folkedanse
Mandag fra 10-12 danses der i menighedssalen. 

Mere liv..... 
på din egen grønne plet?

Ved arrangementerne kan du også få en 
rundvisning i haven ved Karens Hus eller 
og duseuden deltage i vores to miniwork-
shops.

Flere blomster på din egen grønne plet
Tag en krukke eller en altankasse med og 
få den plantet til med planter, som vil give 
masser af liv på din egen grønne plet. 
Eller hent en pose vilde frø til at skabe din 
helt egen blomstereng på din egen grønne 
plet, uanset om det måtte være en baggård, 
krukke, altankasse eller en have. 

Flere boliger til vilde bier på din egen 
grønne plet
Byg en smuk lille bolig til de vilde bier, og 
tag den med hjem til at hænge op på en sol-
fyldt plads på altanen, i gården eller i haven. 

Arrangementerne er støttet af Bispebjerg 
Bydelspulje og arrangeres i samarbejde 
med Agendaforeningen Nordvest, der hol-
der til i Karens Hus. (Læs mere om Agenda-
goreningen på side 10 i avisen). 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Find os på Facebook: ”Mere liv på din egen 
grønne plet” eller skriv til os på 

Naturrum2017@gmail.com.

Vi glæder os til at mange spændende na-
turoplevelser sammen med jer!

Maj Vinding instruerer, og dansene bliver alle 
gennemgået hver gang. Det koster 200 kr. 
for 10 gange, tilmelding til Maj Vinding ved 
fremmøde.

Morgensang. 
Tirsdage 9.15 – 10.00
Hver tirsdag, undtaget første tirsdag i hver 
måned, synger vi sammen fra højskolesang-
bogen og andre sangbøger. 
Efterfølgende er der kaffe/te og morgenbrød 
til de, der har tid og lyst. Vi mødes og synger 
for fornøjelsens skyld, og alle er velkomne.

Aftensang
Første tirsdag i hver måned 16.30 – 17.00
Den månedlige aftensang er en kort musi-
kalsk andagt efter engelsk forbillede, hvor 
kirkens professionelle kor synger kormusik 
af høj kvalitet. Der er tid til at tænde et lys, til 
eftertanke og bøn.

Lundehuskoret
Koret øver hver torsdag fra 17.30 – 19.15 med 
en hyggelig kaffepause undervejs. Vi er for 
tiden ca. 20 sangglade mænd og kvinder i 
alderen 50 - 85 år. Koret optager løbende nye 
medlemmer, så hvis du har lyst til at synge i et 
hyggeligt kor, så kig forbi en torsdag og se om 
det kunne være noget for dig. Eller kontakt 
organist Rasmus Anthonisen på tlf.: 21 17 58 
54 eller e-mail: raa@km.dk.

Sangcafé torsdag18. maj kl. 19.30
Festlig aften for alle som har lyst til sangligt 
samvær. Vi synger de bedste fra højskole-
sangbogen og hits fra bl.a. film og revyer. I 
pausen serveres smørrebrød og et glas vin.
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Skrald på Skodagrunden
Kære Lokaludvalg

Af Maria Mawla
Nørrebro blomstrer på mange områder, mens vores 
område NV bliver glemt. 
Jeg føler desværre at østeuropæerne og al deres skrald 
og delvis hælervarer har overtaget området omkring 
Nørrebro Station. 
Det vrimler med affald og stjålne varer, og her er ikke 
trygt at færdes, selv i dagslys. 
Jeg har adskillige gange spurgt ind til, hvorfor der ikke 
bliver gjort rent, og hvordan det kan være, at vi som 
beboere i bydelen skal finde os i at den åbenlyse krimi-
nalitet. Det ville ikke blive tolereret i andre postnumre, 
men hvorfor så her?
Det som om NV er blevet nedgraderet til en bydel, hvor 
politiet og politikerne ikke kan/ønsker at håndhæve lov 
og orden. Jeg håber at dette er noget I vil tage op, da jeg 
er overbevist om, at det vil være til alles fordel.

Kære Maria Mawla
Tak for din henvendelse. 
Bispebjerg Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg har i 
mange år stillet ønsker til politikerne i Borgerrepræsen-
tationen om at prioritere den såkaldte skodagrund og 
hele Nørrebro Stationsområde generelt. Det har dog 
hidtil været svært at komme igennem med væsentlige 
tiltag, men vi håber at det bliver bedre i de kommende 
år. Skodagrunden er nemlig ikke det eneste  område 
ved stationen, der har udfordringer, og hvor det ser 
rædselsfuldt ud..
Vi er enige i, at den akutelle situation er uacceptabel.
Vi har derfor forespurgt i Teknik- og Miljøforvaltningen.
Her bekræfter man, at også Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen oplever en stigende udfordring med såvel affald 
som uautoriseret gadehandel. 
Vi fik samtidig at vide, at der netop er bevilget flere 
midler til renhold i området.  Så forhåbentlig lysner det.

Den uautoriserede gadehandel er et politianliggende. 
Lokaludvalget vil sammen med Teknik og Miljøforvalt-
ningen, Verdenshjørnet, Politiet og Kommunens Sikker 
By Sekretariat, vil vi arbejde på at finde en midlertidig 
byrumsløsning, som gerne skulle forbedre forholdene 
omkring Skodagrunden.

På det konkrete sted arbejdes iøvrigt med et forslag om 
at placere Kampsportens Hus.
Aktuelt er udskrevet en arkitektkonkurrence om projek-
tet Kamsportens Hus, og herfter vil følge en  lokalplan-
proces, hvis politikerne på Københavns Rådhus iøvrigt 
er indstillet på at prioritere dette i kommunens budget. 
Hvordan dette kommer til at gå, ved vi først efter bud-
getforhandlingerne i september.
Venlig hilsenAlex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

stærkere mødre. Hvordan forestiller 
Dzenana Secic Colo sig, at politikerne 
skal overbevises om, at FAKTI skal 
bevilges drifttilskud fra 2017? 
Skal FAKTI bare spørge pænt? Eller 
hvordan kan man overbevise beslut-
ningstagere om, at et drifttilskud vil 
være en rigtig god investering i med-
lemmerne - ja i hele bydelen? Og tror 
hun mon evalueringsvirksomheder 
arbejder gratis?
Jeg kan glæde Dzenana Secic Colo 
med, at det i evalueringen vurderes, 
at “der ydermere [ligger] mange erfa-
ringer og metoder [hos FAKTI], som 
kunne komme andre tilbud og pro-
jekter til gavn – og som med øgede 
ressourcer i højere grad kunne foku-
seres, formidles og deles.” Så pen-
gene er godt givet ud. Evalueringen 
kan søges frem online ved at google 
“FAKTI evaluering”.

Total forvirring
Forvirringen bliver total hen mod 
slutningen af læserbrevet. Nu skal 
de 100.000 kroner pludselig bruges 
på de gadetissende øldrikkere på 
Hulgårds Plads. 
Eller hvad? For som Dzenana Secic 
Colo skriver: “Faktisk ville jeg hellere 
bruge de 100.000 til at indkøbe ju-
lelys og pynte de kedelige, mørke 
veje i NV, så alle få mere hygge, lys og 
julestemning i det offentlige rum?” 
Virkelig? Eller hvad?

Indtil Dzenana Secic Colo finder ud 
af, hvad hun vil bruge de 100.000 
kroner på, håber jeg, at hun vil tale 
lidt pænere om øldrikkere og ikke 
reducere dem til gadetissere. 
Det er ikke i orden for et politisk ud-
peget medlem at tale på den måde 
om borgere, der bor i hendes kreds. 
Ingen får noget ud af det, men de 
omtalte borgere stigmatiseres og 
føler sig ekskluderet.
Så hvad vil Venstre egentlig på lo-
kalpolitisk niveau i København NV?
 
Svar: Kære Tune
Tak fordi at du har forholdt dig til mit  
debatindlæg.  
Jeg er ligesom du bekymret, hvis det 
går skidt i vores område. Der vil dog 
altid være uenighed om løsninger på 
svære spørgsmål. 
Venstres politik er at sikre, at bor-
gernes penge bruges bedst muligt, 
og derfor er det altid nødvendigt at 
være kritisk i forhold til offentlige 
udgifter.  
Det gælder ikke mindst  et flertal af 
integrationsindsatser, som efter min 
vurdering er spild af penge.
For en ordens skyld vil jeg gøre 
opmærksom på, at mit indlæg re-
præsenterer min og partiet Venstres 
holdning, og overhovedet ikke er 
udtryk for Lokaludvalgets holdning. 
Venlig hilsen 
Dzenana Secic Colo
Repræsentant for Venstre i Bispe-
bjerg Lokaludvalg

 

 
        

Møntmester Plads
Af Solveig Clausen. Møntmestervej 

Kære Alex og Lokaludvalget
Jeg farer i ”blækhuset”, fordi jeg har set forsiden på 
Bydelsavisen (i marts).
På forsiden står ”forslag til ny plads” Lundehustorvet.
Jeg bor på Møntmestervej, og var den, der klippede 
snoren, da man indviede Møntmester Plads. 
Dengang var det en meget smuk plads, og ingen vidste 
på det tidspunkt, at man senere åbnede en Netto på 
hjørnet af Møntmester Plads og Tomsgårdsvej.
Det har medført, at kæmpe lastbiler kører ind på plad-
sen, både fremad og i baglæns. 
Det sker også, at kunder i bil kører ind og parkerer på 
pladsen. 
Der bliver om sommeren afholdt loppemarked, og 
kræmmerne banker søm i de fine hellige træer for at 
hænge deres varer til skue. Kræmmernes biler holder 
på pladsen imens.
Jeg har tidligere kontaktet kommunen med forslag om 
at lave lidt om på pladsen, så det ikke er muligt at køre 
ind andre steder end den dertil indrettede indkørsel, 
som fører ind til en parkeringsplads. 
Man satte så forhindringer langs indkørslen, men det 
forhindrer ikke lastbilerne i at køre ind fra Tomsgårdsvej 
og fra Smedetoften.
Jeg har taget billeder af mange lastbiler på pladsen, 
- det er altid lastbiler, der skal læsse varer af til Netto.
Jeg tror at tre træer er fældet, efter de er blevet påkørt. 
Man kan se mærker fra påkørsel på næsten alle træ-
erne, og mange fliser er knækket. Det er rigtigt kedeligt, 
at den flotte plads får lov at ”forfalde”.
Det koster sikkert en hulens masse penge at lave den 
slags pladser. Jeg syntes det er spild af penge, hvis man 
ikke vedligeholder pladsen.
Vi lever i en verden, der er i stadig forandring, så man 
må se på Møntmester Plads og de omgivelser, som 
den ligger i nu, og lave tiltag, så pladsen til stadighed 
fremstår som et flot åndehul i kvarteret.
Jeg syntes man skal plante de træer, der mangler, få 
lagt nye fliser i stedet for dem, der er knækket, og se 
på hvordan man forhindrer indkørsel alle andre steder 
en den dertil indrettede indkørsel.

Kære Solveig Clausen
Tak for din ihærdige kamp for Møntmester Plads.  Pro-
blemerne, som du påpeger, er ikke af ny dato. 
De bænke, der bev sat op, skulle også være trafikre-
gulerende, men ingen havde forudset, at behovet for 
varetilkørsel i den grad ville stige, da der blev anlagt 
en ny Netto butik, - som mange iøvrigt er glade for.
Spørgsmålet om den lejlighedsvise markedsplads ven-
der også to veje. 
Tidligere skete intet på pladsen, nu sker der pludselig 
for meget. 
Der er dog et yderligere problem, som der ikke er ge-
nerel opmærksomhed på. Gingko træerne er ikke i 
ordentlig vækst. De burde for længst have dannet en 
grøn lund, men er stort set ikke vokset de sidste 15 år. 
Måske fordi de ikke kan tåle at stå, hvor de står (træet 
er vant til varmere himmelstrøg) eller måske fordi de 
ikke er plantet godt nok. 
Jeg er bekendt med, at man påtænker fornyelse af 
belysningen på pladsen, men det kunne være en god 
lejlighed til  at gentænke pladsens funktion. 
Lokaludvalget vil bringe spørgsmålet videre til rele-
vante myndigheder i kommunen. 
Venlig hilsen. Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

side 13

Tarveligt og forvir-
rende læserbrev
Af Tune Holstein
Socialpædagog
Hvor blev jeg trist af at læse Dze-
nana Secic Colos læserbrev i Bydels-
avisen fra 8. marts 2017.

Øldrikkerne
Der begyndes med en italesættelse 
af øldrikkerne på Hulgårds Plads 
som gadetissere og som et nyt fæ-
nomen stedsspecifikt for Bispebjerg 
Bydel. Hun gør dem til syndebukke 
og til indikator for, at det ikke “… 
går den rigtige vej i København NV.” 
Jeg kan dog glæde Dzenana Secic 
Colo, der repræsenterer Venstre i 
Bispebjerg Lokaludvalg. Da jeg for 
nylig kom forbi Hulgårds Plads, kun-
ne jeg konstatere, at der er kommet 
et toilet op.

Visitationszonen
Den visitationszone, som herpå 
nævnes, blev oprettet 5. oktober 
2016. Den blev forlænget den 12. 
oktober, og udløb 19. oktober, hvil-
ket fremgår af visitationszone.dk. 
Politiet kan benytte sig af visita-
tionszoner, hvis de vurderer, at det 
i en given periode er nødvendigt at 
kunne visitere borgere på stedet i 
et særligt område for at lede efter 
våben eller sprængstoffer. 
Der blev afholdt borgermøder om 
uroen i kvarteret, og der var fak-
keloptog, og jeg kan glæde Dze-
nana Secic Colo med, at det nu går 
den rigtige vej igen, - som formand 
for Lokaludvalget Alex Heick iøvrigt 
også skriver i sin leder i Bydelsavi-
sen.

Om Fakti
Dernæst kalder Dzenana Secic Colo 
det i sit læserbrev “Ikke ligefrem tro-
værdigt og uvildigt”, at en ekstern 
konsulentvirksomhed skal evalu-
ere den integrationsfremmende 
forening FAKTI’s arbejde. 
Hun antyder, at de 100.000 kroner, 
som Lokaludvalget har bevilget til 
FAKTI’s evaluering, vil blive brugt 
som smørelse hos konsulentvirk-
somheden. 
FAKTI arbejder for sine kvindelige 
medlemmers liv og levevilkår, hel-
bred, psyke, integration og net-
værksdannelse og på at gøre dem til 

Debat, spørgsmål og svar
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ANSGARKIRKEN Kbh.

NordVestFestival i Ansgarkirken 

Verdenssommer fest
Søndag d. 4. juni kl. 11
Ansgarkirken     Mågevej 33     2400 Kbh. NV     www.ansgarkirke.dk

Familie-
gudstjeneste 

kl. 11 ved præst 
Birgitte Knudsen 

og Ansgar Børne-
gospel. 

Dare to Eat
Få en smagsprøve på ristede lækkerier med en masse ben!

Mad & Miljø
Mad & Miljø inviterer dig og dit barn 
til madpakkeworkshop. Kom og 
få gode ideer til madpakken.

Kl. 12.30: Lav din egen sunde myslibar
Kl. 13.30: Lav din egen mini-panada
Kl. 14.30: Lav din egen mini-
grøntsagspandekage

Har du redet 
på en kamel?
Det kan alle børn 
under 10 år prøve.

Boen Kransekage 
I romkugleværkstedet kan børn 
lave deres helt egen romkugle med 
chokoladeovertræk og krymmel.

Musiktelt 
Musikteltet 
spiller op med 
afrikanske  Basi-
ru Suso på kora, 
hiphoptoner fra Klub Bispebjerg 
og Ansgarkirkens forskellige kor.

Fælles-
spisning
Sid med ved 
langbodet ude 
på Bogfinkevej. 
Der er tændt op 
for Ansgargryden, der byder 
på gratis chili con carne. 
Børnene må få et pølsehorn.  

Smag på hele 
verden
Madboder med 
gratis smagsprø-
ver fra forskellige 
verdensdele. Verdens største 

væv 
Prøv designerne
Trine Lindegaard
og Stine Linne-

manns 6 meter brede væv. Med-
bring gammelt tøj og klude, og 
vær med til at væve NV sam-
men til et kæmpe kludetæppe!

Sokkelundlille
Kl. 12-14 åbner 
Sokkelundli l les 
maskeværksted 
”Alverdens mas-
ker” for børn fra 4 år og 
opefter med deres forældre.

Gratis ansigtsmaling

Let’s make pizza! 
Beboerprojekt Puls åbner en 
pizzabod, hvor du kan bage din 
helt egen pizza ganske gratis. 

Bugging Den-
mark
Byg dit eget 
mini-terrarie til 
insekter.

Quiztime!
Beboerprojekt 
Puls  inviterer 
købehavnerne 
til “Spar mig 
for dit skrald”-
quiz.

Perleworkshop 
og street art
Kom og vær med, 
når OEPS Crew 
laver den sygeste 

graffiti med Hamas perler! Oplev 
Beboerprojekt Puls’  fernisering af 
unges street art.

Spis med 
din nabo

Byttemarked
Torsdag d. 25. maj kl. 12
Tag dit brugte tøj, sko, bøger, legetøj, film, musik og 
stiklinger med i kirke, og byt det til nyt. Alt, hvad der 
skal byttes, lægges ud på fællesborde, hvorfra man 
må tage, hvad man kan bruge. 
Der kan købes ostemadder, kaffe og kage for billige 
penge. 
Alle er velkomne, og der er ikke tilmelding.

For børn
Musikmedarbejder Natasja Knudsen skaber 
musikalske landskaber til babysalmesang. Til 
musikalsk legestue for hhv. vuggestue- og børne-
havebørn kan børn og forældre danse, synge og 
eksperimentere med instrumenter. Skolebørn kan 
synge med i børnekoret Ansgar Børnegospel. 
Læs mere om de mange gratis børneaktiviteter på 
www.ansgarkirke.dk/Børn og unge.

Klaverkoncert
Mandag d. 29. maj kl 19.30
De nære pianistkammerater Kristoffer H. Grunnet 
og Jonathan Siahaan er begge studerende ved Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Oplev de 
store franske komponister, når Kristoffer spiller Rameau, 
Chopin og Ravel, mens Jonathan fortryller publikum 
med Mozarts sonate i G-dur. 
Der er gratis adgang til koncerten.

Fritidsguiderne
KBH
Lav dit eget 
badge, og deltag
i en tegnekon-
kurrence.
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ORGELMESTERKONCERT
Torsdag den 1. juni kl. 19.30
“Med Bach på dødslejet” – Else-Marie Kristoffersen 
spiller musik af Bach, Brahms og Franck.

BØRNEORGELKONCERT
Lørdag d. 10. juni kl. 12 
Mads Høck spiller dansemusik af Tchaikovsky, 
Grieg mm. Vivi Andersen fortæller lidt om musik-
ken og efter den korte koncert, viser Mads rundt  
i orglet.

MIDSOMMERKONCERT MED DUVE
Torsdag d. 22. juni kl. 19.30
Det Unge VokalEnsemble opfører Signe Lykkes 

stort anlagte “Wetlands” – skrevet til koret og  
Cisternerne. Derudover består programmet af 
sommersange og et par orgelindslag ved Mads 
Høck. Poul Emborg dirigerer.

SOMMERKONCERTER PÅ KIRKENS TO 
MARCUSSEN-ORGLER
Torsdag d. 3. august kl. 19.30
Giampaolo Di Rosa spiller værker af Gabrieli,  
Cabanilles, Bach samt improviserer.

Torsdag d. 10. august kl. 19.30
Christian Præstholm spiller værker af Bach, 
Dupré, Messiaen og Præstholm.

Torsdag d. 17. august kl. 19.30
Birgitte Ebert spiller værker af Bach, Langgaard, 
Mendelssohn og Hartmann.

Torsdag d. 24. august kl. 19.30
Babett Hartmann spiller værker af værker af 
Sweelinck, Scheidemann, Reincken, Buxtehude 
og Bach.

Torsdag d. 31. august kl. 19.30
Mads Høck spiller værker af Telemann, Bach, 
Langlais og Widor.

Alle koncerterne er gratis, og sommerkoncerter  
efterfølges af et lille glas med solisten.

Sommerfest 

Grundtvigs Kirke ∙ På Bjerget 14B ∙ 2400 København NV ∙ www.grundtvigskirke.dk

∙∙∙PROGRAM∙∙∙

Sommerfesten støttes af Bispebjerg Lokaludvalgs Bydelspulje,  
A/B På Bjerget, A/B Bjerggården, A/B Filosofvænget, Grundtvigs Kirke, 
DATS, lokale håndværkere og handlende.

Andre sommeraktiviteter i Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke 
Lørdag den 10. juni 2017 kl. 9-16

ANDRE TILBUD
Stort privat loppemarked – kom og gør et kup 
Kulturens Plads - informationsboder fra Kulturnet, 
Lokaludvalget, Natteravnene, Lokalhistorisk Selskab, 
TK´s Ungdomsgård og andre 
Børnehjørne - med hoppeborg, maletelt, snobrøds-
bagning, ponyridning og meget andet 
Cafételt - med grill- og wokmad, øl/vand/kaffe,  
kage, is og popcorn mv.

DET GRØNNE HJØRNE
Walk in workshops – tøjproduktion/redesign, 
håndarbejde fra mange lande (Grønland, Mali,  
Palæstina, Pakistan m.fl.), dansk middelalderkjole, 
håndarbejdsboder (lær at strikke, karte, plantefarve, 
udvinde tråd fra hør/hamp, brikvævning og meget 
andet) 
Børneaktiviteter – naturkonkurrencer, lerværksted, 
klap og mød et dyr: kanin, kvælerslange m.m.
Fødevareboder – med smagsprøver 

UNDERHOLDNING 
Kl. 9.00 Morgenkaffe for hele pladsen 
Kl. 9.00 Morgenjazz med Jacob Artveds Kvartet
Kl. 10.30 Kagekonkurrence i samarbejde restaurant Måltid - Lav årets Nordvest Kage
Kl. 11.00 Show med Tin Can Company
Kl. 12.00 Orgelkoncert i børnehøjde med Mads Høck 
Kl. 12.30 »Bloom« – naturdans med Amanda Oppermann og Dansekapellet
Kl. 13.00 Børneteatergruppen Stjerneteatret opfører stykket  »Martin Luther«
Kl. 14.00 Modeopvisning med genbrugstøj          
Kl. 14.30 Koncert med Miriam Mandipira og Delta Blues Band
Kl. 16.00 Tak for en god fest! Årets temaFra jord til bøjle
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Sommeren på BIBLIOTEKET 
BIBLIOTEKET • RENTEMESTERVEJ 76 • 2400 KØBENHAVN NV • WWW.BIBLIOTEK.KK.DK/BIB

feriecamp
I Bispebjerg i sommerferien

26. juni - 14. juli

Prøv bl.a. trampolin, futsal, 
fægtning, rollespil og dans

På Degnestavnens Legeplads, Hulgårds 
Legeplads og Ryparkens Idrætsanlæg

hverdage kl. 10 - 16
gratis adgang

for børn og unge i alderen 6 - 17 år

hent et program på biblioteket 

læs mere på WWW.FERIECAMP.DK

Sommerbogen 2017
Læs og anmeld bøger og få en præmie

For børn i alderen 7 - 14 år
Læs mere på bibliotek.kk.dk/bib

s   mmerhøjsk   le
på bibli   teket

Værkstederne
gra� k - serigra�  - tekstil

Weekend- og dagkurser 
i juni, juli og august

Læs mere på 
bibliotek.kk.dk/bib

biblioteket
Rentemestervej 76
2400 København NV
Tlf. 8220 5430
E-mail: bibliotek@k� .kk.dk

bibliotek.kk.dk/bib
facebook.com/BIBLIOTEKETrentemestervej

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 8.00 - 22.00
Lørdag kl. 8.00 - 15.00

Borgerservice
Mandag - fredag kl. 10.00 - 16.00

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

Søndagslukket i juni, juli og august

På BIBLIOTEKET � nder du også

Rådgivning og vejledning

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

            IT-VÆRKSTEDET
Tilbuddet er for alle, og du skal bare 
møde op. Her kan du i dit eget tempo 
lære om Internettet, e-mail, tekst- og 
billedbehandling m.v. Det er frivillige, 
der hjælper dig, og det er gratis.
Du � nder IT-værkstedet i Bydelslabo-
ratoriet på 2. sal mandage, tirsdage 
og torsdage kl. 10.00 - 14.00.
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Sommeren i børnekulturhuset sokkelundlille 
BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE • UTTERSLEV TORV 9 • 2400 KØBENHAVN NV • WWW.BORNEKULTURHUSETSOKKELUNDLILLE.KK.DK

1. juni kl. 10.00

TRÆFEST

For sjette år i træk afholder Børnekulturhuset Sokkelundlille 
Træfest på Utterslev Torv. 
I 2012 blev der fældet nogle træer på Utterslev Torv, fordi de 
var syge og skulle skiftes ud med nye unge træer. Teknik- og 
Miljøforvaltningen og Børnekulturhuset Sokkelundlille invi-
terede børn fra områdets børnehaver til at få hver deres træ 
og navngive det. Hvert år inviterer vi de samme børnehaver 
til at holde fødselsdag for træerne. Vi sørger for underhold-
ning og saftevand og synger selvfølgelig fødselsdagssang for 
træerne sammen med børnene.

4. juni kl. 12.00 - 14.00

VERDENSSOMMERFEST I ANSGARKIRKEN 
Mågevej 33, 2400 København NV

Verdenssommerfesten er en del af NordVestFestivalen, og 
denne dag arrangerer Børnekulturhuset Sokkelundlille work-
shops for børn på pladsen foran Ansgarkirken. Læs mere på 
www.bornekulturhusetsokkelundlille.kk.dk, når vi nærmer os.

7. juni kl. 9.30 - 11.30

DEN LILLE RØDSPÆTTE OG ULKEN

I april måned havde vi besøg af forfatter Pia Brummerstedt og 
kunstner Sara Legind-Hansen til alles store fornøjelse.  
Pia fortæller børnene det klassiske eventyr, der nu er dykket 
ned på bunden af havet og udspiller sig mellem vandmænd, 
fisk og søanemoner. Bagefter inviterer vi til værksted med Sara, 
som laver klemmefisk og andre havdyr med børnene. 
Vi glæder os til at give endnu flere børn chancen for at opleve 
dette spændende eventyr. 

Der er gratis adgang til arrangementet, som er målrettet børne-
havebørn. Husk at tilmelde jer på tlf. 2324 9213. 
Tag gerne madpakker med.

August

CIRKUSVOGNEN

Cirkusvognen er en rullende børnekulturfestival i Nordvest. 
For 22. gang kører Børnekulturhuset Sokkelundlille på turné 
og fylder Cirkusvognen med teater, gøgl, musik, dukketeater, 
dans og kreative værksteder. Cirkusvognens første stop er på 
Hulgårds Legeplads, hvor den holder i uge 33. I uge 34 kører 
Cirkusvognen til Tingbjerg, hvor den holder ved fritidshjem-
met Terrasserne. Den sidste turnéuge er på kirkepladsen ved 
Lundehus Kirke i uge 35.
Der er aktiviteter ved Cirkusvognen tirsdage, onsdage og  
torsdage i alle tre uger, og alle aktiviteter er gratis og uden 
tilmelding.
Vi glæder os til at se jer alle ved vognen til nogle sjove og 
hyggelige timer sammen.

Programmet for Cirkusvognen kommer på hjemmesiden fra 
midten af juni måned.

Pige til Træfest

Klemmefisk

16. juni

MINI PUPPET JUNIOR FESTIVAL I BISPEBJERG

Hvert andet år afholdes Puppet Junior Festival, som er en 
udendørs dukketeaterfestival for børn, i fire bydele i Køben-
havn. I Bispebjerg er Børnekulturhuset Sokkelundlille vært for 
festivalen, som sidste år fandt sted på Utterslev Torv.

Næste Puppet Junior Festival finder først sted i 2018, men da 
vi har meget svært ved at vente et helt år endnu, laver vi i år 
en Mini Puppet Junior Festival 15. - 18. juni i de fire bydele, og i 
Bispebjerg er det torsdag 16. juni på Hulgårds Legeplads. 
Minifestivalens program består i alle bydele af Flyvende 
Prinsesse, der spiller forestillingen Græshoppesalsa, og efterføl-
gende er der kreativt værksted, hvor børnene kan lave dukker 
og prøve at spille med dem.

Mini Puppet Junior Festivalen finder udover i Bispebjerg sted 
på Nørrebro, Vesterbro og Amager og er et samarbejde mellem 
børnekulturhusene og fire bemandede legepladser.

Kontaktoplysninger

Børnekulturhuset Sokkelundlille
Utterslev Torv 9
2400 København NV

bornekulturhusetsokkelundlille.kk.dk
facebook.com/Sokkelundlille

Conni Humeniuk
E-mail: connic@kff.kk.dk
Tlf. 2324 9214

Helle Pørksen
E-mail: ec9j@kff.kk.dk
Tlf. 2324 9213

Mads Malerpensel i Cirkusvognen



gangspunkt, vi ville gerne læse til 
pædagog. Og så er Efterslægten 
også indrettet sådan, at man bruger 
energi og ressurcer på at sørge for, at 
alle er med. 
Ens faglige kunnen er jo netop ikke 
bundet op på, hvilken alder man har. 
Vi var også forskellige på andre må-
der. Nogle kom lige fra folkeskolen, 
og var vant til at gå i skole, kendte 
proceduren, og kørte bare videre. 
Nogle af os andre, lidt ældre, havde 
måske en lidt mere erhvervsmæssig 
måde at anskue det at gå i skole på, 
en anden form for seriøsitet, som 
minder mere om den seriøsitet, vi har 
anskuet vores arbejdsliv med. Sådan 
noget med at komme til tiden – dér 
kan godt være forskelle.”

Man lærer også at grine
Også på en anden måde er alders-
blandingen vigtig, for som Ida tilføjer: 
”Det har været fedt at gå sammen 
med yngre HF-kursister, det lærer 
man meget af. Man lærer at grine og 
en gang imellem ikke at være så se-
riøs. Det er fan’me sjovt at få lov til at 
være med til.”
Både Ida og Ditte er nu ved at være 
færdige med første år af deres videre-

fik ikke skabt de dér helt gode relationer. Pædagogpakken gav mig en 
følelse af, at jeg rent fagligt sagtens kunne være med. Det havde jeg 
været meget i tvivl om, inden jeg startede.”

Skiftede spor i livet
Ditte er i dag 26 og mor til to børn, og hun kom fra, hvad hun selv kalder 
et rimeligt succesfuldt arbejdsliv. 
”Jeg har sagtens kunnet tage en udfordring, men rent fagligt har jeg 
ikke tænkt, at jeg kunne. Min oplevelse af det faglige – altså det at gå i 
skole – havde jo ikke været særligt god og rar – og tryg -  og så tror jeg, 
at mange begynder at tvivle på sig selv og deres faglige kunnen, sådan 
på et bogligt plan. 
Jeg var godt klar over, at jeg kunne læse og skrive, men jeg var alligevel 
nervøs for, hvordan det ville gå.” 
”Jeg havde arbejdet med kommunikation og telemarketing, og var 
egentlig godt i gang, men i 2013 stod jeg ved en skillevej, skulle finde 
nyt job og startede som pædagogmedhjælper, - en total modsætning til 
det, jeg havde plejet at lave. Det havde jo været sådan noget med stramt 
jakkesæt og ordentligt hår hele tiden. Man kan godt blive egoist af at 
arbejde i en verden, som er meget resultatorienteret. Så jeg begyndte 
faktisk at udvikle en del af min personlighed, som jeg ikke brød mig om. 
Derfor var det perfekt for mig at blive tilbudt et job, som var meget mere 
jordnært. Så jeg var pædagogmedhjælper, indtil jeg gik på barsel med 
barn nummer to - og så havde jeg også nået en alder, hvor jeg var nødt 
til at komme i gang!”

Et fint sammenhold, på trods af – eller måske fordi – vi havde forskellige 
aldre, - sådan husker Ida og Ditte deres Pædagogpakke på Efterslægten.

Ida skiftede også spor i sit liv: ”For ti år siden begyndte det at blive en 
drøm at blive pædagog, men jeg kunne slet ikke overskue at skulle i skole 
igen og begynde at læse. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan man gjorde! 
Og jeg ordblind og har indlæringsvanskeligheder – selv om jeg er god 
til at få min viden ud af munden,” griner Ida. ”Men under mine gravidi-
teter blev min krop virkelig ødelagt, og jeg skulle i gang med en masse 
genoptræning. Så jeg måtte have hjælp, og selv om jeg ser mig selv som 
sej og koordineret, sejlede det hele rundt for mig.”
”Men da jeg var helt nede, besluttede jeg at starte et nyt liv. Nu prøver 
jeg alt det, der er angstprovokerende, alt det, jeg ikke tror, jeg kan. På 
den etårige ”Pædagogpakke” kunne jeg få mit liv til at hænge sammen 
med at hente børn og få lavet lektier, inden de kom hjem. 
Det var vigtigt for mig at komme godt i gang igen med at gå i skole. 
Hvordan fa’n håndterer man det? Det var specielt. Jeg fik for eksempel 
hæve-sænkebord, og nogle gange lå jeg ned til undervisningen!”

Vigtigt at klassen fungerer
Ida og Ditte er enige om, at det var afgørende for deres HF-uddannelse, 
at klassen fungerede: ”Jeg kom i den fedeste klasse,” fortæller Ida. ” Vi 
havde et fantastisk sammenhold, på trods af – eller måske fordi – vi 
havde meget forskellige aldre, og vi var åbne om vores situation. Jeg 
kunne sige: ”Jeg er ikke god til de og de ting” uden at have et følelse af, 
at nogen ville grine ad mig. 
Vi var alle gode til at melde ud om os selv og vores situation, for eksempel 
de, der havde haft det forfærdeligt i skolen som yngre. Vi var – eller blev 
–  meget omsorgsfulde overfor hinanden, og det var OK at vise svaghed. 
Svagheden blev faktisk vendt til styrke. Det ved jeg i dag, men det ved 
man ikke altid, når man er yngre.”
”Jeg fandt også ud af, at det kunne jeg godt!” supplerer Ditte. ”Og så vil 
jeg sige, at de undervisere, jeg har haft på Pædagogpakken, har været 
med til at motivere og skabe sådan et trygt læringsrum, selv om vi var 
forskellige, os, der sad i klassen. Nogle var knap 18 og andre var ældre 
end mig, og det har givet mig en god tro på, at jeg godt kan lære.”
For Ditte og Ida har blandingen af forudsætninger og aldre været en 
fordel: ”Det kan lade sig gøre, fordi de fleste af os havde et fælles ud-
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Drømmen blev til virkelighed på Efterslægten
Af Ole Vadmand
Lektor, Efterslægten
For to år siden gik Ida og Ditte, to 
voksne kvinder på henholdsvis 37 
og 26, rundt med en drøm om at 
blive pædagoger. 

Begge var i job, begge havde børn, 
og alligevel længtes de mod noget 
andet. Noget nyt. Det førte dem  til 
HF-Centret Efterslægten, hvor de gik 
i gang med Pædagogpakken.

I en alder af 37 år tog Ida Vogh et 
afgørende valg i sit liv og begyndte 
på pædagogpakken på HF-Centret 

Efterslægten

”Det var virkeligt en ny start. Vildt 
angstprovokerende. Og helt fanta-
stisk,” husker Ida Vogh, i dag 39 og 
mor til to børn på tre og seks år. ”Alle 
burde have chancen for sådan en ny 
start. Tit bliver man i det, man er i, 
selv om man ikke er lykkelig med det. 
Men jeg tog et valg. Et godt valg. Og  
pressede mig selv. Jeg tog for eksem-
pel drama som valgfag, fordi jeg 
tænkte, at her kunne jeg lære noget 
om mig selv ved siden af de andre 
fag, dansk, engelsk, samfundsfag og 
psykologi.”

Jeg fandt ud af, at det kunne jeg 
godt! fortæller Ditte Gammeltoft, 

som tog springet fra kommunikation 
og marketing til skolebænken i Pæda-

gogpakken på Efterslægten.

Også for Ditte Gammeltoft var HF 
på Efterslægten springbrættet til 
at ændre sit liv: ”Det gode for mig 
lige på det tidspunkt var, at Pæda-
gogpakken kunne give mig det, jeg 
havde brug for, for at komme videre. 
Men den gav mig også meget mere 
end faglige kvalifikationer. Først og 
fremmest en tro på, at jeg kunne 
gennemføre en uddannelse. Min 
folkeskole var præget af, at jeg skif-
tede skole mange gange, jeg blev 
mobbet, og vi flyttede meget, og jeg 

Gratis!

Bydelsavisen
BispeBjerg

Næste Nummer!

Udkommer 
september
november
febrUar 
oG maj

Annoncer og bidrag er  gratis for institu-
tioner og ikke kommercielle foreninger

frist for aflerverinG af bidraG til næste nUmmer

oplag ca. 34 000
avisen udsendes til alle husstande og 
virksomheder i bispebjerg bydel

Udkommer
Uge 9 (marts)
Uge 19 (maj)
Uge 37 (september) 
Uge 47 (november)

Oplag ca. 24 0004 

Frist for aflevering af bidrag til næste udgave af Bydelsavisen: Tirsdag 28. august

Tirsdag 12. september 

Privatfoto af Lersøparken fra 1925. Der ses ikke et eneste træ. Parken blev etableret i 
1910 på området, hvor der tidligere blev smidt latrin (d.v.s. afføring fra Københavns 
utallige lokummer). Desuden huserede her subsistensløse,- de såkaldte Lersøbøller. I 
1910 blev en masse jord tilovers fra byggeriet af det splinternye Bispebjerg Hospital, 
der blev kørt ud på Lersø-sletten, som blev planeret hermed. Herved blev den park, 
som vi kender idag, etableret.  

gående uddannelse, og de kan bekræfte, 
at man godt kan godt blive studieparat 
på et år i Pædagogpakken. ”Hvis man 
får den rigtige hjælp, hvis ens lærere er 
opmærksomme på, hvem man er som 
person, - det kommer virkelig an på læ-
reren,” fastslår Ida. ”Om hun er god til 
at rumme kursisterne. Men også til at 
vejlede os. 
Ditte supplerer: ”Sådan et HF-forløb gi-
ver både en masse fagligt, de formelle 
kvalifikationer til at komme videre på, 
men også noget menneskeligt og so-
cialt. 
Vi blev mødt af et uddannelsessted, som 
var enormt forstående. Jeg havde nogle 
undervisere, som jeg følte, brugte meget 
energi og mange ressurcer på at se mig 
og lytte på mig og være forstående over 
for min situation. 
”Det finder vi ud af,” har været meldin-
gen, og ”vi tror på dig”. 
I sådan en situation er det sgu rart at 
være et sted, hvor der er nogen der tror 
på en.”
Både Ditte og Ida er nu i fuld gang med 
deres videregående uddannelse, og 
snart vil de begge kunne glæde sig over 
at have gennemført deres professions-
bacheloruddannelse som pædagoger. 
Drømmen er blevet til virkelighed.

        



UTTERSLEVVEJ OG 
RÅDVADSVEJ FÅR ET LØFT 

Vejbane, cykelstier og fortove skal renoveres på Utterslev-
vej og Rådvadsvej. Arbejdet på Utterslevvej er i fuld gang.

Utterslevvej og Rådvadsvej er udvalgt til at være en del af 
Kommunes Genopretningsprogram ’Et løft til vejene’, som 
strækker sig over en 10-årig periode frem til udgangen af 
2022.

Projektet består af en helhedsgenopretning af vejbane, cykel-
sti, fortov og signalanlæg.

Kommunen reparerer vejbrønde og stikledninger, så vejen 
bliver bedre afvandet, og der hvor der er behov, bliver fortovs-
hældningen korrigeret, så vandet ledes væk fra husfacaderne. 
På Utterslevvej udlægges også støjreducerende asfalt på 
kørebanerne.

Alt i alt en sammenhængende renovering i hele vejens bred-
de, som vil højne tra� ksikkerheden og give både Utterslevvej 
og Rådvadsvej et både visuelt og funktionsmæssigt løft.

Anlægsarbejdet på Utterslevvej fortsætter frem til juli måned. 
Fra juli og frem til november vil det være på Rådvadsvej, 
anlægsarbejdet foregår. 

Københavns Kommune arbejder for at nedbringe generne 
fra anlægsarbejdet, så meget som muligt. På Utterslevvej 
og Rådvadsvej gør vi det bl.a. ved at arbejde � ere steder på 
strækningen, så arbejdet kan udføres på kortets mulige tid. 
Men en helhedsgenopretning kommer ikke med et trylleslag, 
og derfor må naboer og tra� kanter se frem til perioder med 
begrænset fremkommelighed, ensretning og støj fra anlægs-
arbejdet. 

Vi ensretter eller indskrænker kørebanen

På det første korte stykke af Utterslevvej – mellem Frederiks-
sundsvej og Hareskovvej – indskrænkes tra� kken til én bane 
i hver retning. Fra Hareskovvej til Utterslev Torv bliver vejen 
ensrettet i sydgående retning. De første par uger var ensret-
ningen i nordgående retning, men af hensyn til Movias drift 
og et ønske om, at man ved at vende ensretningen kunne få 
bedre busbetjening i området, valgte Kommunen at vende 
ensretningen til sydgående. 

Når Utterslevvej er færdig, fortsætter arbejdet på Rådvadsvej. 
Også Rådvadsvej bliver ensrettet.

Grunden til ensretning og indskrænkelser af vejbaner, er 
af sikkerhedsmæssige grunde. Projektet skal nå en lang 
strækning på kort tid, så entreprenøren skal have mulighed 
for at optimere sine processer og have tilstrækkelig plads bag 
afspærringerne til at holde et højt tempo, så fremdriften kan 
sikres. 

Følg evt. med i projektet på Kommunens hjemmeside www.
kk.dk/vejgenopretning

                            Ensrettet april - juli                                                              Ensrettet juli - oktober 2017 ESPLANADEN
OversigtskortEnsrettet april - juni

0 100 200 300 400 500m

Ensrettet juli - oktober 2017
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OMRÅDEFORNYELSE

2016-2021

N O R DV E S T
OMRÅDEFORNYELSE NORDVEST 
er et samarbejde mellem kvarterets lokale kræfter og 
Københavns Kommune. Sammen har vi udarbejdet en 
kvarterplan, som Områdefornyelsen arbejder efter. 
Områdefornyelsen er støttet af Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet og løber fra 2016-2021.

VIL DU VÆRE MED?
Du har mulighed for at være med i adskillilige arbejds-
grupper eller deltage som frivillig til arrangementer og 
mindre projekter.

Følg os på Facebook
www.facebook.com/nordvest.omf
og på vores hjemmeside:  
www.kk.dk/omraadefornyelsenordvest

Vi har 
masser af 

kant og vilje 
til fællesskab 

i Nordvest 

Vi mangler

mødesteder, 

hvor vi kan skabe 

fælles liv 

Smedetoften går et forår i møde, hvor der eksperimenteres med belysning og 
farver. En stærk arbejdsgruppe med lokale beboere står bag. 
 
Klubbens unge og naboer har dannet en stærk arbejdsgruppe på 30 personer. I gruppen 
sidder klubbens unge, klubbens personale, ejere af erhvervslejemål, repræsentanter for alle 
naboer og boligformer, Ungdomshuset, Irma, Billedkunstskolen, erhvervsdrivende m.fl.  Alle 
med det mål for øje at skabe kvarterets nye centrale mødested. 

Lys og farver

Arbejdsgruppen udvikler visoner for omdannelsen af Smedetoftens udearelaer, og vil her i 
foråret teste de temaer, der går igen i folks drømme: farver, belysning og fællesskab.  
Det bliver to events: Den 20. maj er her Lysfest, hvor der laves forsøg med belysning af plad-
sen og en farvefest den 10. juni.  Alle i Nordvest er velkomne.

Smedetoften 
i et nyt skær

INVITATION TIL LYSFEST

Smedetoften 14, 2400 København NV

PROGRAM

•	 18.00 - 21.00 Fællesspisning, lanterneworkshop for 
børn og musik

•	 21.00- 22.00 Lighthack med REFLEKTOR Light Festi-
val på forplads, bagplads og gaden

•	 22.00 Tak for i aften - festen slutter.

20. maj kl. 18.00 

Så får vi 
fællesskab og 

ansvar
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Hvad synes folk om deres lokalområde, hvad 
skal det kunne i fremtiden, og hvad skal vi 
passe på og værne om? Vi har taget pulsen 
på Skoleholdervej ved muren til Bispebjerg 
Kirkegård, hvor en ny indgang til kirkegår-
den er på tegnebrættet.

Lagde du mærke til udstillingen på vores kirke-
gård? I april udstillede områdefornyelsen projekter 
på muren til kirkegården. I den forbindelse stod 
medarbejdere og styregruppemedlemmer klar til 
en snak med forbipasserende på Skoleholdervej. 
Vi fik mange gode råd og input med på vejen. 
Udstillingens illustrationerne er oplæg til debat, og 
genstand for konkretisering i områdefornyelsens 
lokale arbejdsgrupper.

Nordvest på godt og ondt

Over tre dage fik vi talt med 180 nordvest borgere, 
og der ingen tvivl, at mange i Nordvest er glade og 
stolte over netop at bo her! Særligt de grønne  

områder blev fremhævet, ”Jeg elsker Nordvest 
– for vi har så meget grønt her med Bispebjerg 
Kirkegård, Mosen og Bispeparken. Det er så smukt 
og roligt her. Jeg nyder det og går en tur på kirke-
gården hver dag efter arbejde”, lød en af kom-
mentarerne. Nordvest har både mangfoldighed og 
kant, på godt og ondt. ”Vi er vilde med, at området 
ikke er så smart endnu. Men vores gård er ikke så 
hyggelig, da den er indhegnet på grund af krimi-
naliteten og så er der sat spotlys på. Så vi bruger 
den ikke rigtig.”, er en kommentar fra beboer fra 
Frederiksborgvej.

Opbakning til ny indgang

Et af områdefornyelsens projekter handler om 
en grønnere Skoleholdervej og i den forbindelse 
etablering af en bedre indgang til kirkegården, som 
skal kunne lukkes om aften. Om der skal laves en 
ny indgang og hvordan den skal udformes er stadig 
ikke fastlagt, men mange i området bakker op om 

en ny indgang. ”Skoleholdervej er lang og kedelig, 
og det er lidt synd, at man ikke fornemmer alt den 
grønne natur på den anden side af muren”.  Andre 
beboere fremhæver det praktiske ved en ny ind-
gang, ” Det vil helt klart være dejligt med en større 
åbning, så man kan komme ind med barnevogn 
eller kørestol”. 

En balancegang 

”En ny indgang er fint, men pas på den særlige 
kirkegårdens særlige stemning” påpegede en for-
bipasserende. Netop dette har områdefornyelsen 
særligt fokus på, ”Den nye åbning skal ikke være 
for stor, det er en balance mellem at trække natu-
ren ud på Skoleholdervej og bibeholde kirkegården 
som kirkegård med rum til ro, fordybelse og sorg,” 
forklarer Siri Håker, som sidder i formandskabet 
for områdefornyelsens styregruppe.

Til efteråret holder Områdefornyelsen et større 
borgermøde for at drøfte fordele og ulemper ved en 
ny indgang. Herefter træffer styregruppen en endelig 
beslutning om der skal laves en ny indgang.

Skoleholdervejs grønne fremtid

Nåede du ikke at se udstillingen på Skoleholdervej, så 
kan den opleves på Frederiksborgvej i maj og juni.  
Hvis du har ønsker eller forslag til, hvor den skal  
hænge, så skriv til os på nordvest@tmf.kk.dk

BAG OM PROJEKTET SKOLEHOLDERVEJ

VI SKABER

• En ny indgang til kirkegården ved  
Gravervænget, der skal lukkes om aftenen,  
hvis der er lokal opbakning, 

• Belysning langs muren

• Et forslag til hvordan Skoleholdervej og  kiler-
ne kan videreudvikles til en sammenhængende 

grøn vej med gode opholdsmuligheder.

VI HÅBER

• At skaffe ekstra midler til at skalere projektet 
op for eksempel med en ny visuel indgang og 
forbedring af de grønne kiler ved Møllerlod-
den, Gravervænget og Klokkerhøjen.

• At skaffe ekstra finansiering til en gennemfø-
relse af en samlet vision for Skoleholdervej.

HVORNÅR

• Du vil kunne se små initiativer i løbet af et år 

• Vi har et samlet forslag til udvikling af Skole-
holdervej i 2018

• Vi håber på, at den nye indgang er færdig i 

2020.

DU KAN VÆRE MED

• Du er velkommen i vores arbejdsgruppe om 
Skoleholdervej 

• Du kan deltage i åbne arrangementer og 
borgermødet til efterår om en ny indgang til 
kirkegården

• Du kan søge om puljemidler til selv at 
igangsætte aktiviteter på Skoleholdervej og i 
kilerne mellem husene.

”Skoleholdervej er lang og 
kedelig, og det er lidt synd, 
at man ikke fornemmer alt 
den grønne natur på den 
anden side af muren”

KONTAKT 

• For detaljeret information om projektet  
Skoleholdervej kontakt projektleder, Astrid 
Mody på e-mail: gm7x@tmf.kk.dk
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Kirsebærtræerne på kirkegården er 
blevet et tilløbsstykke for hele byen. 
Når den 25 år gamle kirsebærallé 
blomstrer, sender den et lyserødt 
varsel til hele byen om, at foråret er på 
vej. Og folk kommer fra nær og fjern 
for at se blomstringen. I år estimerer 
bylivstællinger, at 146.000 besøgende 
har været forbi Bispebjerg Kirkegård i 
de knap tre uger, hvor træerne blom-
strede. 

Frivillige kirsebærguider hjalp til

For at sikre ro og orden og en god 
oplevelse for både gravstedsejere og 
besøgende, organiserede Bispebjerg 
Kirkegård og Områdefornyelse Nord-
vest i år en gruppe frivillige kirsebær-
guider der kunne guide og hjælpe de 
besøgende på vej. Det var en stor 
succes og god hjælp for kirkegården og 
de besøgende. Initiativet fra de frivillige 
viser, at der er en stor, lokal velvilje til 
at hjælpe til i ens lokalområde. Flere 
guider har pårørende begravet på 
kirkegården, hvor andre ofte gik tur på 
kirkegården.  
”Det har været en rigtig hyggelig ople-
velse at være kirsebærguide. Jeg har både 
hjulpet med at tage billeder af folk og 
fået en masse spørgsmål om alléen, så 
jeg er også blevet klogere på træerne og 
mit lokalområde,” siger Miriam frivillig 
kirsebærguide.

Præventiv effekt

De frivillige guider bar gule veste og 
deres synlighed var vigtig. ”Det at vi fri-
villige var tilstede har fungeret præventivt, 

Foto: Line Jacobsen

Kirsebærtræerne sendte sit lyse-
røde glans over Nordvest
Foråret starter i Nordvest. Og foråret starter, når  kirsebærallén blom-
strer på Bispebjerg Kirkegård.  I år var 146.000 besøgende forbi den 
smukke	lyserøde	allé.	11	frivillige	kirsebærvagter	fik	den	store	strøm	af	
besøgende til at glide lidt lettere i år. 

så folk tænkte sig om og passede bedre 
på træerne,” forklarer Miriam.  
Ud over at guide de besøgende hjalp 
de frivillige også til som et omvan-
drende hittegodskontor. ”Vi fandt både 
selfiestænger, tørklæder og en bortløben 
hund - og heldigvis også ejeren”, fortæller 
Miriam.

Kirsebærkaravanen kørte for 
første gang

De mange besøgende blev også 
inviteret med i Kirsebærkaravanen. 
Kirsebærkaravanen er en række lokale 
kulturarrangementer og pop-up events, 
som eventmagerne Vibe og Tone 
arrangerede i samarbejde med lokale 
kulturinstitutioner i området. Kara-
vanen er støttet af Områdefornyelse 
Nordvest i håbet om at kirsebærturis-
men kommer kvarteret endnu mere til 
gavn. Her var bl.a. danseevents og åbne 
pop-up koncerter på  bl.a. Utterslev 
Torv, Degnestavnens Legeplads og BI-
BLIOTEKET på Rentemestervej. Idéen 
var, at trække de mange besøgende 
fra kirsebæralléen rundt i kvarteret, så 
der ikke blot var fokus på de smukke 
kirsebærtræer, men også alle de andre 
fine steder, som Nordvest rummer. 
Håbet er, at de lokale foreninger i 
fremtiden vil tage teten og arrangere 
arrangementer, så der bliver sat fokus 
på bydelens andre fine områder.
”Jeg håber også, at kirsebærtræerne frem-
over kan give anledning til at åbne endnu 
mere op for kvarteret og sætte fokus på 
alle de andre gode steder og lokale tiltag, 
der er i Nordvest”, afslutter Miriam.

SØG EN PULJE 
I NORDVEST

... vi skal 
bare mødes  
lidt mere på 

kryds og tværs  
i kvarteret.

I Nordvest  
er der sgu plads 

til alle!

FÆLLESSKABSPULJEN 
Fællesspisning på vejen, grønne dyrkningsfællesskaber 
eller flere markedsdage? 

Fællesskabspuljen støtter sociale, grønne eller kulturelle initiativer,  
der styrker fællesskaberne i Nordvest. Puljen støtter viljen på vej. 
Der er 2,5 mio. kroner i alt i puljen, der fordeles i 2017-2020. 

MØDESTEDSPULJEN 
Fortovshaver, blomster i lygtepæle eller midlertidige  
byrumsmøbler? 

Der er mange idéer til, hvordan Nordvests fortove, gadehjørner,  
pladser og plæner bliver mere inviterende, trygge og inspirerende.  
Mødestedspuljen støtter idéerne. Der er 5,0 mio. kroner i alt i 
puljen, der fordeles i 2017-2020. 

Læs mere og find ansøgningsskema på  
www.kk.dk/omraadefornyelsenordvest
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Beboere ønsker et nyt grønt åndehul på 
Provstevej

Provstevej er sin egen. Den har sin egen gadefest, den har haft sin helt egen NV Au-
topark, og nu arbejder beboere på vejen for, at dele af Provstevej kan blive  
omdannet til et lokalt mødested. 

10. JUNI KL. 18.00 SMEDETOFTEN 14

Stemningen var god, debatten 
konstruktiv og enigheden udbredt, 
da 25 lokale beboere på Provstevej 
mødtes den 26. april for at drøfte 
muligheder for at lave et mødested 
på dele af Provstevej.  Området 
omkring Provstevej mangler grønne 
åndehuller, og mødets deltagere var 
enige om at arbejde for at skabe et 
mødested på dele af Provstevej og at 
få gjort resten af veje grønnere. 

Tre forskellige scenarier for Provste-
vej blev drøftet: A) En lukning af en 
del af Provstevej, B) At omdanne 
dele af vejen til en Lege – og 

Opholdsvej, hvor gennemkørsel er mulig, men 
fokus er på opholdszoner, C) At omdanne parke-
ringspladser til grønne opholdszoner.

Initiativet til at etablere et mødested er taget 
af beboere på Provstevej, men både Bispebjerg 
Lokaludvalg og Områdefornyelse Nordvest støtter 
umiddelbart op om det lokale ønske 

Initiativgruppen arbejder videre

En lokal initiativgruppe arbejder nu på at konkre-
tisere forskellige løsningsforslag, som siden skal 
drøftes på et nyt borgermøde. Teknik- og Miljø-
forvaltningens vejrepræsentanter var til stede ved 
mødet, og er med til at skabe klarhed over alle 
formalier for det videre arbejdere. 

Hundeejer er nordvesteksperter 
på kvarterets grønne områder

Vidste du, at hundeejerne i Nordvest er godt organiseret og superbrugere af 
kvarterets grønne områder? Det blev helt tydeligt, da Områdefornyelsen Nord-
vest i april udstillede Områdefornyelsens projekter på Skoleholdervej.

Her er Mona med hunden Ellie, Victoria med Chefen og Charlotte med hunden 
Carla. De kender hinanden igennem deres lufteture i området og bruger blandt 
andet sms-kæder til at planlægge ’legeaftaler’ og vi fik fanget dem på deres vej 
hjem efter en tur på kirkegården.  De går daglige ture i området og kender der-
for hvert et hjørne af de grønne pletter i Nordvest. 

Over 200 hundeejere er medlem af facebookgruppen ”Hunde i 2400”. Flere 
efterspørger en hundepark, hvor hundene kan løbe frit. Som en del af helhedspla-
nen for Utterslev Mose er der planer om en hundegård, men det er ikke sikkert 
hvornår det kan realiseres.



Nabofest på Smedetoften

I april fik Foreningen Kulturnet 
indviet klubben på Smedetoften 14 
og arrangeret kultur- og nabotræf 
på Smedetoften.  Aftenen bød både 
stor buffet, balkanmusik og demon-
stration af CNC fræseren, som skar 
bænke ud sammen med FabLab og 
klubbens børn.

Fælleshave for børn

På Bogtrykkervej er beskæftigelses-
projektet Ukrudt og Fritidsakademi-
et - FRAK sammen med områdets 
børn igang med at anlægge en fælles 
køkkenhave. 

Den kommende køkkenhave er en 
del af Naturuglen - et naturfritids-
center på Bogtrykkervej. Fælleshaven 
deles mellem fritidsinstitutionens 
børn og lokalområdets beboere.

Fællesskab på mange måder

Områdefornyelsen	har	haft	gang	i	Fællesskabspuljen	i	fire	måneder,	
og	det	er	allerede	nu	blevet	til	en	række	fine	initiativer	i	fællesskabets	
ånd - heriblandt kultur- og nabotræf og fælleshave for børn.

Naboskab med hjemløse

Et nyt mødested for naboer og 
hjemløse migrantarbejdere er ved at 
vokse op fra asfalten på Kæmnervej. 
Både naboer og hjemløse gav en 
hånd med til arbejdsdag, hvor der 
blev bygget plantekasser og en stor 
siddekonstruktion af genbrugstræ, 
som de hjemløse brugere af kom-
passet og de lokale i området kan 
hænge ud på. 
Det er Kompasset Kirkens Korshær, 
der sammen med 2400 Hippieness 
og Emergency Architecture &  
Human Rights  står for initiativet.
Målet er at skabe et grønt møde-
sted i Nordvest, hvor både udsatte 
grupper, lokale og tilfældigt forbipas-
serende kan opholde sig og komme 
hinanden ved.

Nabofest på Smedetoften

Fablab Nordvest har i samarbejde med klub smedetoften sat strøm på 
den store mobile CNC fræser der står på pladsen.

En CNC fræser kan via en digital tegning fræse mønstre ud af store 
plader. Efterfølgende skal pladen tilpasses i hånden og gøres jævn og glat. 

Præsentation af den færdige bænk

Fra venstre: Yassin, Adil og Zakaria fra Smedetoften på deres nybyggede 
bænk, bygget til nabofest.
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Områdefornyelse Fuglekvarteret er et samarbejde 
mellem kvarterets lokale kræfter og Københavns 
Kommune. Sammen har vi udarbejdet en 
kvarterplan som Områdefornyelsen arbejder efter. 
Områdefornyelsen er støttet af Transport-, Bygnings- 
og Boligministeriet og løber fra 2013 til 2018.

Formålet med Områdefornyelsen er at gøre 
kvarteret mere attraktivt at leve, arbejde og opholde 
sig i. Det vil ske gennem en lang række sociale, 
kulturelle og fysiske projekter.

Du Kan være meD
…til at gøre Fuglekvarteret til et endnu bedre, 
sjovere og flottere sted at bo. 
Du har mulighed for at være med i adskillelige 
arbejdsgrupper eller deltage som frivillig til 
arrangementer og mindre projekter.

Hvem er vi?

Glentevej 70B - 2400 København nv - Telefon: 21 46 50 88 - email: fuglekvarteret@tmf.kk.dk

nYT Fra
OMRÅDEFORNYELSE 
FUGLEKVARTERET

2013-2018

FuGleKvarTereT
OMRÅDEFORNYELSE

vi er Her liDT enDnu!

Fuglekvarterets Grønne Forening 
har gennem nogle år arbejdet på 
at få skabt et grønt fællesskab til 
Byhaven på Hulgårds Plads. Efter en 
lang række forskellige arrangementer 
i forbindelse med Byhaven, blev det 
tydeligt at de mange interesserede 
lokale, var bedre til at mødes til en 
snak over mad frem for jord.

Vi håber at se jer til FOLKEKØKKEN 
ved den Bemandede Legeplads på 
Hulgårds Plads, den sidste mandag i 
hver måned. 

næste gang vi ses er d. 29. maj kl. 17.

GRØNT FÆLLESSKAB BLIVER TIL MAD FÆLLESSKAB

Derfor arrangerer Fuglekvarterets 
Grønne Forening FOLKEKØKKEN den 
sidste mandag i hver måned. Børn spiser 
gratis hver gang og der bliver lagt vægt 
på vegetariske retter. Som gæst betaler 
du 20 kr. for en portion aftensmad.

Foreningen har fået økonomisk støtte 
fra Områdefornyelsen Fuglekvarteret 

og har arbejdet benhårdt på at lave en 
forretningsmodel, der sikrer overlevelse 
uden økonomisk støtte. Der er klare 
tegn på at foreningen kan forsætte 
deres mad fællesskab med støtte fra 
legepladsens ansatte, børn og madglade 
borgere i Nordvest og omegn.
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AnsgAr kirken 
Ansgarkirken bidrager til festivalen med en verdenssommerfest for 
hele familien søndag d. 4/6 fra 10-15.

Anne Uhrskov, pr-medarbejder fortæller : Jeg synes ord som ”fæl-
lesskab”, ”medborgerskab” og ”hygge” bedst definerer Nordvest 
Festivalen. 
Nordvest spirer frem med en masse spændende og inkluderende 
initiativer, og københavnerne her i kvarteret holder af at komme 
hinanden ved og invitere andre ind. Ansgarkirken ønsker at være 
en aktiv medspiller i kvarteret, så til Nordvest Festivalen samler vi 
en masse lokalt engagement til en stor verdenssommerfest, hvor 
kvarterets erhvervsdrivende, foreninger og medborgere skaber 
aktiviteter, spiller musik og serverer smagsprøver på hele verden.

I år skal man ikke føle sig skuffet, hvis man ikke har råd til at tage 
på ferie i pinsen. Man kan bare tage til Nordvest. Der er festi-
val i Nordvest for både familier, singler, gamle og unge, og alle er 
velkomne. Du kan danse natten lang, hygge dig til gadefester ved 
langborde på de afspærrede veje, og i Ansgarkirken kan børnene 
prøve at ride på en kamel! 

Åbning AF nyt byrum pÅ glentevej 70
Forpladsen ved Glentevej 70 er mødested og samlingspunkt for 
mange af Fuglekvarterets kreative iværksættere,  der samarbejder 
på kryds og tværs med hinanden og her bor også Områdefornyelse 
Fuglekvarteret. 
De smukke gamle industrilokaler huser alt fra fårekyllingfarmen 
Bugging Denmark til Lurendrejerens kunstnerkollektiv og 
specialekontor på kvisten. Over en længere periode er gården 
blevet åbnet og fornyet, men der mangler stadig den sidste prik 
over i’et; bænke og åbent rum med spirende grønt, der tilsammen 
skaber en lille og venlig oase, hvor man kan nyde solen og snuppe 
sig en kop kaffe med naboen. 

 
Fredag
Bydelsfest hos IA Sprog
Trampolinhusets 6 års fødselsdag 
Gratis teater forestillinger - Teater Batida 
Kransekagedating
Indvielse af forplads på Glentevej 70 
Musik på Madsens Mekka (lokale kunstnere)
Ny musik i Nordvest på Ørnevej

lørdag 
Klassisk vejfest på Ørnevej 
Containermad i Containerbyen m. karaoke 
Vinsmagning på Vin de Table
Åben skolegård på Al Huda
DJ’s og hygge på FOVL
Elektronisk musik og visuel kunst på G70  
Åbent i den sociale dyrkningshave i Bispebjerg Hospitals 
Park. 

søndag
Verdenssommerfest ved Ansgarkirken
Fest i AB Ørneborgen
Loppemarked på Gransangervej
Afslutningsfest på Hulgårds Plads – Fællesspisning på 
Europas største kludetæppe

Foreløbigt program!
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Al HudA skolen inviterer ind i 
skolegården 

Kom til fodboldturneringer i Panna-baner og 
bliv ansigtsmalet på Vibevej, når Al Huda Skolen 
inviterer ind i skolegården. 

Børnene har arbejdet med en vision for en ny 
skolegård, og du kan se deres kreative resultater 
udstillet og selv deltage i dialogen om mulighederne 
for de nye byrum på Vibevej. 

iA sprog Holder bAggårdsfest!
IA Sprog vender fredag d. 2. juni tilbage til Nordvest Festival 
efter sidste års alle tiders sommerfest med solskin, god musik og 
glade mennesker i gården på Ørnevej. I år får vi fornøjelsen af 
ingen mindre end Klumben og Raske Penge, der går på scenen 
kl. 13.30 og fyrer op for en fest. Her er der både madboder og 
musik fra kl. 12-16, hvorefter musikscenen overtager aftenens 
program indtil kl. 21. Følg med på Facebook for løbende 
informationer om programmet. 

rAsmus frA vibe & tone

- Hvem er vibe & tone?
Vibe & Tone er en virksomhed som 
arbejder med events, og med at 
forbinde folk i det nærområde vi 
arbejder i – hovedsageligt København 
Nordvest. 

- Hvor ser man dig ellers i nordvest? 
Man ser mig meget på Provstevej 
10 hvor jeg pt. driver en kaffebar 
og er en del af et kontorfællesskab. 
Så ser man mig cykle rundt i hele 
bydelsområdet, da jeg har mange 
møder på kryds og på tværs! 
Jeg er ret aktiv i byfornyelsen, så 
derfor har jeg et indgående kendskab 
i alt hvad der sker omkring den 
byfornyelse der er og de aktører der 
er.

Nordvest festival præseNterer:   portrætserie af lokale Nordvest’ere:

trine og stine frA                                             
’vÆv nv sAmmen’

- Hvad er vÆv nv sAmmen?
Vi vil fremstille Danmarks største væv 
og mest mangfoldige kludetæppe i 
Fuglekvarterets gader. 

Nærmiljøet bliver inviteret med til 
at væve deres aflagte tøj og tekstiler 
sammen til et gigantisk tæppe på 
ca. 60 m2, hvorpå vi i samarbejde 
med lokale kræfter vil afholde byens 
hyggeliste fællesskabspicnic. Folk får 
mulighed for at komme med deres 
gamle tøj som genbruges til projektet, 
så der er et stort bæredygtigt aspekt. 
Projektet tager del i Nordvest 
Festivalen, hvor den omrejsende væv 
vil binde kvarteret sammen på tværs. 

AndreAs frA 
lurendrejeren

- Hvad kan man opleve fra 
lurendrejeren på dette års nordvest 
festival?
Light installations, brain modulation, 
technoid danceable rave, group 
exhibition, 

- Hvad er der særligt ved at 
bo og arbejde i nordvest for 
lurendrejerens beboere? 
Det er nok det multikulturelle og den 
afslappede og lidt loose stemning der 
hersker over det meste af bydelen. 

nordvestfestivAl prÆsenterer:
fototur i nordvest

Nordvest Festival har lanceret en fotokonkurrence 
på Facebook og Instagram – den hedder “Fototur 
i Nordvest” og du kan også være med! 
Vi bor i et helt særligt skønt kvarter, hvor 
modsætninger mødes i forening mellem spirende 
grønt og stenhård beton med godt naboskab, 
kreative projekter og dejligt børneliv. Hver 
mandag offentliggøres ugens tema, som sætter 
rammen for og inspirerer til dit lokale foto. Indtil 
videre har vi både set billeder af #fællesskabiNV 
og #SmuktiNV. 
Ugens tema offentliggøres både på Facebooksiden 
og Instagram. Vi glæder os til at se, hvad i finder på, 
og husk at billedet med flest likes vinder en fin og 
lokal præmie.

#
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BYDELEN HAR 
FÅET ET NYT 
TEATER

LÆS MERE PÅ TEATERHUND.DK KØB BILLET PÅ  TEATERBILLETTER.DK / 70 20 20 96

Den 1. januar 2017 fik Bispebjerg et nyt teater. 

Teater Hund & Co. er flyttet ind på BIBLIOTEKTET 

på Rentemestervej, og vil efter sommerferien 

byde indenfor i SALEN på BIBLIOTKET 

til forestillinger for både børn og voksne. 

Beslutningen om, at Bispebjerg skulle have et 

nyt teater er truffet af politikerne i Kultur- og 

Fritidsudvalget på Københavns Rådhus, og 

Teater Hund & Co. har fået en 4-årig bevilling 

som Lillestorby teater. Teater Hund & Co. glæder 

sig til at lave rigtig mange fede forestillinger og 

byde velkommen indenfor i samarbejde med 

BIBLIOTEKET.

ET TEATER MED NY PROFIL 

Teater Hund & Co. er nye i Bispebjerg, men det er 

et teater med nogle år bag sig. Teatret blev stiftet i 

2003 som Teater Hund af instruktør Methe Bendix 

og skuespiller Anne Dalsgaard, og siden starten 

har teatret været støttet af Statens Kunstfond, 

og har lavet forestillinger, der har formået at 

placere sig på niveau med de bedste i teaterfolks, 

publikums og pressens bevidsthed.

I forbindelse med at teatret er rykket til Bispebjerg, 

har det fået en anden profil end tidligere. Navnet 

Teater Hund er ændret til Teater Hund & Co. og 

teatret er gået i et nyskabende samarbejde med 

instruktøren Petrea Søe om at skabe et teater, der 

sætter kunsten i højsæde. Et dynamisk teater, der 

behandler livets store spørgsmål gennem empati, 

vildskab og frihed og som ønsker at gestalte 

store abstrakte teorier om livet og det at være 

menneske på en måde, så publikum genkender 

sig selv.

Udover at spille fast på BIBLIOTEKET vil teatret 

fortsætte med at turnerer både i ind- og udland. 

I Teater Hund & Co. er Methe Bendix er kunstnerisk 

leder af børne-familieafdelingen, Petrea Søe er 

kunstnerisk leder af voksenafdelingen, Kenneth 

Gall er administrativ leder og producent, Anne 

Dalsgaard er fast skuespiller i alle børne-

familieforestillingerne. Og Laila Skjerning 

kommer snart med ombord som ansvarlig for 

kommunikation og salg. Alle skuespillere og andre 

kunstnere ansætte løbende som freelancere.

TEATER HUND & CO. HAR NOGET PÅ HJERTET 

Methe Bendix udtaler: ”Vi ønsker at udvikle et 

teater, der har lige stort fokus på scenekunst for 

børn og voksne, og hvor vi tilstræber overlapning 

og relevans for begge parter i indhold, emner og 

relaterede aktiviteter.

Vi er i fuld gang med at indlede samarbejder i vores 

nye lokalområde – København NV – at lære folk og 

bydelen at kende, finde os til rette, søsætte projekter 

mv.

Et af vores kendetegn er, at vi arbejder med 

udvikling af ny dansk dramatik. Vi satser ikke på 

”sikre” titler, men bliver ved med at arbejde og 

udvikle originale emnebaserede forestillinger, hvor 

alt er skabt fra bunden. Det giver en relevans i 

forhold til publikum og afspejler det samfund og 

dagligliv som vi alle er fælles om.”

Petrea Søe udtaler: ”Vores meget store nye 

højdepunkt bliver i efteråret 2017, hvor vi for alvor 

starter vores aktiviteter som lille storbyteater i 

Nordvest. Det bliver med vores første projekt som 

kombineret børne- og voksenteater, hvor vi skaber 

to forskellige forestillinger samtidig: en børne- og 

en voksenforestilling om samme emne, i samme 

scenografi, på samme spilledage – om morgenen 

for børn, om aftenen for voksne.”

MED UDGANGSPUNKT I PUBLIKUM 

Et andet af Teater Hund & Co.’s nye tiltag er 

at etablere venskabsklasser med skolerne i 

området. I teatrets arbejde med at udvikle nye 

forestilling arbejdes der tæt sammen med børn 

eller voksne - afhængigt af målgruppen. Petrea 

arbejder meget med dokumentarisk materiale, og 

Methe inddrager ofte børn i skabelsesprocessen. 

Eleverne får lov at komme helt ind i 

maskinrummet. Målgruppens input og dialog er 

meget vigtige elementer i at lave forestillingerne, 

så de bliver så specifikke og målrettede som 

muligt. 

Kenneth Gall siger: “Vi oplever, at når vi åbner 

teatret op og byder indenfor også i processen med 

at lave forestillingen, så bliver alle parter klogere. 

Og børnene vil meget gerne hjælpe – og de bliver 

meget grebet at arbejdet på scenen. Tidligere har 

vi haft stor fornøjelse og glæde af, at arrangere 

Filosofiworkshop for børn. Vi indledte et samarbejde 

med filosoffer i Filosofipatruljen i forbindelse med 

vores Platon-forestilling. Den slags initiativer vil 

vi rigtig gerne fortsætte, og det er skønt at få 

forholdene til at huse dem.”

Kontakt Kenneth på kenneth@teaterhund.dk, hvis 

du kender en klasse, som kunne være interesseret 

i at blive venskabsklasse.

TEATER HUND & CO. ER 
RYKKET IND PÅ BIBLIOTEKET 
PÅ RENTEMESTERVEJ
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Esteban Mercado
Nuværende in-bound fra Peru i Danmark:
Ingen ved, hvad der sker med vores liv i fremtiden, 
fordi vores liv er en mysterium, der skal løses for 
eksempel i mit tilfælde. 
Jeg havde hverken forestillet mig eller forventet, 
at jeg skulle komme her til Danmark som udveks-
lingsstudent. 
Mit navn er Esteban Mercado, og jeg er 18 år 
gammel. Det er første gang, jeg oplever verden 
udenfor mit hjemland, og jeg har været i Danmark 
næsten et helt år. 
Jeg tog hertil for at kunne se en anden vinkel af 
verden - med en udvekslingsstudents briller. Du 
lærer at mestre et andet sprog, og du reflekterer 
over, hvorfor noget er, som det er, og hvordan 
noget er muligt et sted og ikke et andet. 

Et udvekslingsophold er en stor lejlighed til at 
opdage nye ting fra verden og få rodet op i sin 
verdensopfattelse. 
Indtil nu har jeg nydt min udveksling, fordi jeg 
har mødt fantastiske mennesker. Jeg synes godt 
om mine tre værtsfamilier, der tager mig med til 
forskellige turistattraktioner, ligesom de lærer mig 
om den danske kultur især ved at behandle mig 
som medlem af deres familie. 
Jeg tror, det er en af de vigtigste ting for en ud-
vekslingsstudent, at man får mulighed for at føle 
sig hjemme i en anden kultur. 
Mine danske venner gør min udveksling meget 
speciel, fordi de lærer mig de forskelige adfærds-
mønstre her i landet.  Mange mennesker spørger 
mig: Hvad synes du om Danmark? Eller hvordan 
kan du vælge Danmark? 
Mit svar er altid det samme. Jeg valgte ikke at 
komme her, men kom ind i Rotary programmet 
ganske sent, og jeg havde ikke mulighed for at 
vælge det land, jeg helst ville til. 
Danmark har vist mig noget særligt: Lykke og til-
lid! Disse to begreber, har jeg tænkt mig at tage 
med tilbage i planlægningen af mit fremtidige 
karriereliv. Nogle mennesker vil måske sige, at et 
udlandsophold er spild af tid. I mit tilfælde var jeg 

at man egentlig kan meget mere, end 
man troede, man kunne. Og den fø-
lelse er fantastisk at have i kroppen. 

Udveksling er noget særligt! 
Noget der er meget svært at forklare, 
og noget man bliver nødt til at springe 
ud i for rigtig at forstå det. 
Det er en blanding af så utrolig mange 
følelser, som man rammes af på en 
gang langt væk hjemme fra. En masse 
fantastiske følelser, men også svære 
følelser, som man skal lære at forholde 
sig til. 
Jeg kan mærke i mig selv, at jeg har 
haft et fantastisk år her i Mexico. Det 
kan jeg mærke, fordi alle de dårlige 
og svære oplevelser, jeg har haft, bli-
ver fuldstændig overskygget af alle 
de gode. 
Jeg kan også mærke, at jeg har haft et 
fantastisk år, fordi en vis form for trist-
hed nu har ramt mig, grundet tanken 
om at jeg snart skal hjem. 
Jeg kan mærke, at jeg har haft et fan-
tastisk år, fordi det gør mig ked af at 
tænke på alle de personer, som har 
fået en kæmpe plads i mit hjerte… 
dem skal jeg sige farvel til om meget 
kort tid. 
Det er de, ting, der gør, at jeg kan 
mærke, og at jeg ved, at jeg har haft 
et fantastisk udvekslingsår. Det er de 
ting der gør, at jeg kan mærke, at det 
var den rigtige beslutning, den rigtige 
vej at gå for mig i mit liv. 

Og tilbage er der egentlig ikke så me-
get andet at sige end, hvis du også 
går med en følelse af at komme ud 
og opleve verden, møde en ny kultur, 
lære et nyt sprog, men vigtigst af alt.. 
få venner for livet og vokse som det 
menneske, som du er, så er udveksling 
det helt rette for dig. 
Og der er ingen, der siger, det bliver 
nemt, for det er der stort set ikke no-
get, der er i livet. Men med de ting, du 
vil få ud af det, er der ingen tvivl om, 
at det er det værd. Så spring ud i det! 
Som jeg fik af vide inden mit udveks-
lingsår begyndte, ”Sebastian, det vær-
ste der kan ske, det er, at du kommer 
hjem igen. Og det er jo ligesom ikke 
verdens undergang”. Så tag chancen 
og grib muligheden. Du vil ikke for-
tryde det!! 
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Udvekslingsophold for unge
Af Susanne Gram-Hanssen
Skal du i 9. eller 10. klasse efter som-
merferien, og kunne du tænke dig et 
udvekslingsophold fra sommeren 2018-
2019 – så har vi København Grundtvig 
Rotary klub et tilbud til dig:  

Du kan blive inspireret i følgende rappor-
ter fra klubbens nuværende udvekslings-
studenter, hvor oplevelsen af et andet land 
er i fuld gang, og hvor forventningen til 
den kommende udveksling lurer i nær 
fremtid.

Sebastian Graven Østergaard
Nuværende out-bound fra Danmark, og 
er i Mexico:

Sebastian i Mexico sammen med en udveks-
lingsstudent fra Brasilien

Mit navn er Sebastian, og jeg er dette år 
den udsendte udvekslingsstudent fra Kø-
benhavn Grundtvig Rotary klub. Jeg har 
haft et fantastisk år, og har meget svært 
ved at forstå, at det hele snart nærmer sig 
sin ende. 
For mig har mit år i Mexico været en rutsje-
bane af en masse opture, men selvfølgelig 
også nedture en gang i mellem. Det er en 
del af pakken! 
Man rejser ikke om på den anden side af 
jorden, og så er det hele bare super nemt. 
Det er ikke meningen med udveksling eller 
med livet helt generelt. 
Man bliver mødt med en masse udfor-
dringer, som man skal forholde sig til og 
klare på den bedst mulige måde. Og for 
hver udfordring man møder, vokser man 
som menneske. Man modnes og oplever, 

I mit tilfælde var jeg på universitetet, før jeg kom til 
Danmark, men jeg vil mene, at et udlandsophold er en 
af de bedste beslutninger, jeg selv har truffet i mit liv. 

Derfor er jeg også taknemmelig overfor Rotary for at 
de har givet mig denne store og fantastiske mulighed, 
som det ikke er alle forundt. 
Endelig vil jeg gerne sende et budskab til de unge, 
som ikke ved, hvad de vil med deres liv. 
Jeg vil anbefale jer at tage en dyb indånding og kigge 
fremad mod jeres drømme, for som min mor har lært 
mig: én, der ikke kæmper, vinder aldrig.

Caroline
Kommende out-bound fra Danmark, der rejser til 
Canada efter sommerferien:
Jeg har altid vidst, at jeg ville et år ud på udveksling. 
Sprog og kulturer har altid været to kæmpe interesser 
for mig, så det var et meget naturligt valg. 
Det hele startede, da min kusine blev udvekslings-
student, og tog et år til Texas, USA. Det var dér, jeg 
opdagede, at udveksling rent faktisk var en mulighed 
for mig. 

Efter min kusines fortælling om hendes ophold, tvivle-
de jeg ikke på, at det var præcis, hvad jeg kunne tænke 
mig. Min familie er meget internationalt orienteret, og 
vi rejser meget. Og da mine to fætre og min kusine tog 
af sted, blev vi alle tændt på ideen.
Tidligere i indeværende studieår ansøgte jeg Køben-
havn Grundtvig Rotaryklub om et ophold. 
Rotary er en international organisation, der sender 
unge mennesker ud på udveksling til en masse lande. 

Om 5 måneder rejser jeg til Collingwood, Canada og 
jeg er ved at revne af bare spænding!

På flere af billederne har studenterne deres sær-
lige jakker på – når du rejser ud, har du pins med, 
som du bytter med andre, og når du kommer 
hjem, er din jakke fyldt med minder.

Find uddybende informationer og ansøgnings-
skema på www.1470.dk 

Du kan også kontakte klubbens counsellor, Char-
lotte Mejlshede tlf. 4056 0239  
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BAGGRUNDEN for skitseforslaget 

Ved budget 2018 skal Borgerrepræsentationen tage stilling til om Ryparken 
Idrætsanlæg skal renoveres. I Lokaludvalget mener vi, at politikerne ikke kun skal 
sætte midler af til en renovering, men også bør tænke mere langsigtet og prioritere 
en modernisering af anlægget, så det også inviterer de lokale beboere i Ryparken 
indenfor. 

Ryparken Idrætsanlæg er meget nedslidt, omklædning og opholdsrum meget ringe, 
hvor langt de fieste forældre venter i bilerne, mens børnene er til idræt. 
Fællesarealet er et gennemgangsrum og det bliver i vintermånederne brugt af unge, 
der sælger stoffer indendørs og udendørs om sommeren. Det er utrygt at være her 
- rummene er uoverskuelige og det, at der ikke er et fast personale tilknyttet, gør
desværre hærværk til en mere hyppig hændelse.Anlægget indbyder langt fra til
ophold. Der mange tilfældigt plads til fællesophold og rum, som er åbne og
overskuelige, ligesom en bedre anvendelse af kvadratmeter; burde kunne "betale
sig" i det lange løb.

Ryparken har i mange år ligget på vippen til at udvikle sig til et udsat boligområder 
- og derfor er der behov for at øge sammenhængskraften i kvarteret. Samtidig er
der investeringer på vej til Ryparken - med en ny helhedsrenovering af en del de 
almene boliger og helt nye boliger; der bygges ved Svanemøllen kaserne og ved 
Bomhusvej.

Ryparken Idrætsanlæg bør ikke kun renoveres men moderniseres, så det lukker op 
og inviterer de lokale beboere ind, der i dag ikke benytter anlæggets meget ringe og 
nedslidte faciliteter. Lokaludvalgets skitseforslag er ikke finansieret, og skal bruges til 
at illustrere hvilket potentiale der er i at få etableret et tiltrængt mødested. 
Skitseforslaget præsenteres på dialogmødet tirsdag den 30. maj. 

ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Mvh Bispebjerg Lokaludvalg 



Af Karen Grønkjær Kjeldsen 
Det sidste betonelement er lagt på Laboratorie- og 
Logistikbygningen, og det blev markeret med et 
rejsegilde under byens største ”festtelt”. Mange 
kommende medarbejdere mødte op for at få et kig 
på deres kommende arbejdsplads. 

Blæsten ruskede lidt i den hvide teltdug som i anled-
ning af rejsegildet for første gang blev åbnet for de 
kommende brugere af Laboratorie- og Logistikbyg-
ningen. Og bygningen tog imod med flag, søjler og 
en bred trappe, der fører op gennem de fire etager.
”Selvom betonen er på plads, er der et stykke vej, til 
vi er færdige. Om et års tid er det en færdig bygning, 
som vi står her og fejrer. 
Men i dag skal vi først og fremmest sige tak til hånd-
værkerne, der har gjort en kæmpe indsats for at bygge 
råhuset her, som skal blive til Laboratorie- og Logistik-
bygningen,” sagde seniorprojektleder Ronan O’ Reilly 
fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Forskning får fælles faciliteter
Til rejsegildet var en pølsevogn hejst op på terrassen 
på 2. sal, hvor der i fremtiden vil være fælles forsknings-
faciliteter for hospital og psykiatri. 
I dag sidder forskerne lokalt på de forskellige afdelin-
ger, men i den nye Laboratorie- og Logistikbygning får 
de mulighed for at booke sig ind i laboratorier til fælles 
brug og på den måde opnå en større videndeling og 
med synergi i at kunne deles om udstyret.
Direktøren for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 
Anne Jastrup, kom i sin tale netop ind på forskningen:
”Laboratorie- og Logistikbygningen skal virkeliggøre 
vores strategi om at lave patientnær forskning. 
Vores ambition er, at husets muligheder og faciliteter 
gør det nemmere at håndtere for eksempel specialprø-
ver og andre analyser under eget tag, og dermed også 
giver forskerne bedre arbejdsbetingelser. I sidste ende 
til gavn for patienterne,” sagde Anne Jastrup.
Hun trak desuden paralleller til hospitalets historie: 
”Da Bispebjerg Hospital blev opført for over 100 år 
siden, byggede man som det første forsyningsbyg-
ningerne. 
Herfra skulle det nye hospital forsynes med varme, 
elektricitet og mad. 
Tilsvarende starter vi nu med Laboratorie- og Logi-
stikbygningen, der skal holde hospitalet forsynet 
med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og 
blodprøvesvar.”

Bygning til blodprøver og logistik
At blodprøverne kommer til at fylde meget i huset var 
markeret med en kuglepen formet som en kanyle, som 
gæsterne til rejsegildet fik med sig hjem. 
Klinisk Biokemisk Afdeling, som skal bo på første sal i 
bygningen kommer årligt til at behandle 9 mio. blod-
prøvesvar. 
Afdelingsledelsen ved Helle Brunsgaard Larsen, Jan 
Fahrenkrug og Lise Bødker (billede til højre) glæder 
sig til de nye rammer:
”I Laboratorie- og Logistikbygningen får mulighed for 
at opbygge et fremtidssikret, automatiseret labora-
torium, som kan give patienterne lynhurtige svar på 
deres blodprøver”.

I bygningens nederste etager skal der være varemod-
tagelse og logistik. Alle varer til hospitalet vil i frem-
tiden blive leveret hertil. Den store kælder fungerer 
som lager, og har forbindelse vil tunnelsystemet ud til 
hospitalets afdelinger.
”Det er en ekstremt kompleks bygning, som har krævet 
en kæmpe indsats fra jer, der har formgivet den, fra 
jer, der skal bruge den fremover, og fra jer, der bygger 
den nu. Jeg glæder mig til samarbejdet det sidste 
stykke mod målet,” sluttede seniorprojektleder Ronan 
O’ Reilly sin tale.

En bygning er rejst under kæmpeteltet

Foroven billede af sidste års IA fest. 
Forneden billeder fra foreningsdagen

rykker ud på Ørnevej, hvor man kan købe dej-
lig, etnisk mad fra de forskellige boder frem 
til kl. 15.30.

Tyvstart
IA Sprog tyvstartede iøvrigt bydelsfesten med 
en ’foreningsdag’ den 6. april, hvor interesse-
organisationer og foreninger fra Nørrebro og 
Nordvest besøgte skolen, fortalte om deres 
arbejde og knyttede forbindelse til skolens 
kursister. 
Kursisterne vil gerne i kontakt med lokalsam-
fundet, og på den velbesøgte foreningsdag 
mødte de bl.a.mødte repræsentanter fra lokale 
sportsklubber, kulturorganisationer og sociale 
foreninger. 
Der blev skabt netværk, som fremover kan 
udbygges. Det er planen, at kontakten til for-
eningerne skal munde ud i et hæfte, skrevet 
af kursisterne og udgivet til bydelsfesten den 
2. juni - som en opfølger på kursisternes udgi-
velse til bydelsfesten sidste år, ’Jeg er glade for 
min nye land’.
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IA sprogskole 
inviterer igen til bydelsfest

Af Søren Jespersen
IA Sprog indleder Nordvest Festivalen 
med Klumpen & Raske Penge og lække-
rier fra alverdens lande
Ligesom sidste år er det IA Sprog, der åbner 
Nordvest Festivalen i 2017 med et brag af en 
baggårdsfest på Ørnevej
Fredag 2. juni klokken 12 slår skolen por-
ten op for alle - naboer og interesserede fra 
lokalområdet, kursister og ansatte - med 
bl.a. nepalesisk dans, afrikanske trommer 
og dejlig mad. 
Musikken leveres af lokale kunstnere - ho-
vednavnet er de populære hiphop-mestre 
”Klumben og Raske Penge”, der optræder 
kl 13.30.
Herefter vil forskellige kunstnere under-
holde fra scenen i baggården indtil festen 

Verdensmad, verdensmusik, rock og hiphop

FEST, DANS OG MUSIK ER GRATIS !

Afrikanske trommer og nepalesisk dans. Her kan der købes mad og drikke

Åbningstale v/ forstander Jørgen Jespersen

Kom til stor gratis bydelsfest! Vi vil gerne
hylde mangfoldigheden i kvarteret og invitere 
alle til en markedsdag med gratis koncerter, 

dans og fest!

Alle er velkomne!

Bydelsfest
- en del  af  Nordvest  Festivalen 2017

IA SPROG inviterer hele Nordvestkvarteret til

Fredag d. 2. juni kl.12.00-15.30

12.00-13.15
13.15-13.30

13.30-14.15

14.45-15.30 

Program

Festen fortsætter med rockmusik fra bandet Det sidste Værelse

Det hele foregår i
 IA Sprogs baggård 

med indgang fra 
Ørnevej

 Koncert med Klumben & Raske Penge
Klumben & Raske Penge fyrer op under Bydelsfesten på IA Sprog med et brag af en koncert. De har 
vundet mange priser og lavet hits på hits indenfor genren dancehall, der kan betegnes som en 
blanding af hiphop og reggae. De bølgende rytmer har de optrådt med på alt fra Roskilde 
Festivalens Orange Scene til diverse TV-shows – og nu snart til IA Sprogs Bydelsfest!



En bygning er rejst under kæmpeteltet

For mange af de kommende medarbejdere i Laboratorie- og Logistikbyg-
ningen var rejsegildet første anledning til at se bygningen, som hidtil har 
været skjult under byggepladsoverdækningen. Foto: Byggeriets Billedbank.

”Det er en ekstremt kompleks bygning, som har krævet en kæmpe indsats 
fra jer, der har formgivet den, fra jer, der skal bruge den fremover, og fra 
jer, der bygger den nu,” sagde seniorprojektleder Ronan O’Reilly i sin tale. 
Foto: Byggeriets Billedbank.

Helle Brunsgaard Larsen, Jan Fahrenkrug og Lise Bødker fra Klinisk Bioke-
misk Afdeling glæder sig til deres fremtidige arbejdsplads i Laboratorie- og 
Logistikbygningen. Foto: Byggeriets Billedbank.

•  Laboratorie- og Logistikbygningen bliver på ca. 10.000 kvm og  
bygges fra 2016 til 2018. Hovedentreprisen udføres af Per Aarsleff A/S 
og Wicotec Kirkebjerg A/S.
•  Der blev holdt rejsegilde torsdag den 4. maj, og bygningen forventes 
klar til brug i sommeren 2018.
•  Bygningen skal indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter 
samt fælles forskningsfaciliteter for hospital og psykiatri.
•  Bygningen er udformet af totalrådgiverne Mikkelsen Arkitekter A/S, 
WHR Architects Inc. og Niras A/S.
•  Laboratorie- og Logistikbygningen er en del af Nyt Hospital og Ny 
Psykiatri Bispebjerg, der skal bygges på Bispebjerg Hospitals område 
frem til 2024.
•  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.
•  Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye 
hospitalsbyggerier, heraf kommer 8 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. 

Trængsel i ”Svinget” i 1970. Hele tre sporvogne linie 16 ses på Frederiksborgvej, hvor vejen krydses af Bispebjerg Park Allé. 
Tak til Gunner W Christensen. www.tog-billeder.dk
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Fest på Lundehustorvet lørdag 17. juni
Af Tanja Møller Jensen og Alex Heick
De fleste kvarterer har et gadekær, en hyggelig plads eller et torv – et sted som 
man kan kalde centrum for kvarteret, og hvor folk kan mødes.
Et sådan et torv ønskes der også i Ryparken-Lundehus kvarteret. Derfor har Bis-
pebjerg Lokaludvalg besluttet at afholde en event på torvet uden et ordentligt 
navn ved Fakta på Strødamvej lørdag 17. juni.

Baggrund
Borgerne i Ryparken-Lundehus har længe ønsket sig et torv i kvarteret, som kan 
danne ramme for bylivet. 
Det sted, som tættest kommer på et egentligt torv, er torvet uden navn, men 
som i daglig tale kaldes Faktatorvet, simpelthen fordi dagligvarebutikken Fakta 
har til huse her.
I efteråret blev igangsat en proces, hvor landskabsarkitekterne STED udarbejdede 
et forslag til omdannelse af torvet med udgangspunkt i borgeres indspark fra et 
borgermøde herom. Skitserne kan ses ovenfor. 
Bispebjerg Lokaludvalg har siden da været i dialog med menighedsrådet i Lun-
dehuskirken og med AABs lokale bestyrelse, og begge steder er der opbakning 
til at omdanne torvet. 
Der ønskes omdannelse af dette torv til et lokalt mødested, som sænker trafikha-
stigheden for bilerne, gør stedet interessant, og skaber mulighed for liv og ophold. 
Samtidig vil det være en god lejlighed til at give denne lille, ofte solbeskinnede 
og hidtil dårligt udnyttede plet et ordentligt navn: Lundehustorvet er foreslået. 

Event
Som optakt til budgetforhandlingerne ønsker Lokaludvalget at skabe opmærk-
somhed på ønsket om omdannelse af ”Faktatorvet”. 
Med simple midler skal der skabes den byrumsstemning, som ”Faktatorvet” på 
sigt skal have. 
Formålet er at få politikerne i tale, og vise det potentiale, der findes, for at skabe 
et hyggeligt torv.  Det gør vi ved at inddrage og aktivere forskellige aktører såsom 
spejderne, kirken, bodegaen og lokale beboere.
Eventen finder sted lørdag d. 17. juni kl. 10.00-15.00. Arrangementet vil være åbent 
for alle.  Et detaljeret program for dagen er under udarbejdelse. Du kan følge med 
på Bispebjerg Lokaludvalgs hjemmeside og facebookside.

Fotograf: Rikke Milbak

Angus køer i Højmosen
 
Af Tanja Møller Jensen
Vi har tidligere her i bydelsavisen skrevet om øn-
sket om at få køer i Højmosen – og nu er det en 
realitet! Midt i maj måned forventes 3 søde Angus 
køer at indtage deres nye fold i området nord for 
fodboldbanerne. 
Højmosen er det utilgængelige område, som lig-
ger nord for Grønnemose Alle og nord for fod-
boldbanerne, og afgrænses af en kanal (Nord-
kanalen). 
Højmosen omkranses af en sti langs kanalen, som 
det stadig er muligt at færdes på. 

Skør idé
For nogle år siden fik bydelens Utterslev Mose- 
enthusiast Troells Melgaard en idé: kunne det ikke 
være sjovt og gavnligt med køer i Højmosen? Køer 
kan være til gavn for naturen ved at spise tagrør og 
invasive arter som gyldenris i områder, som er så 
sumpede, at Københavns Kommunes maskinpark 
alligevel ikke kan komme til?

Bispebjerg Lokaludvalg tog selvfølgelig imod 
denne skøre idé med kyshånd! Herefter fulgte 
en lang men konstruktiv dialog med Teknik- og 
Miljøforvaltningen om mulighederne herfor, og 
om udarbejdelse af dispensationsansøgning til 
fredningsnævnet og dispensation fra byzonen. 
I sensommeren blev afholdt en event i Højmosen 
for at skabe debat om emnet, og et informati-
onsmøde, hvor forskellige eksperter gav deres 
besyv med. 
I midten af november blev dannet en egentlig 
forening ”Højmosens Kogræsserlaug”. 
Siden da har en aktiv bestyrelse gjort sit til at få 
alle aftaler på plads, fundraise midler til hegn og 
vand og afholde ekskursioner for at blive klogere 
på deres kommende arbejde som kopassere.

Hvis du vil vide mere om foreningen eller hvis du 
ønsker at blive skrevet op til medlemskab, så kan 
du se mere på facebooksiden Højmosen Kogræs-
serlaug eller kontakte: hojmosekoen@gmail.com.  
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FORÅRSKONCERT
Bispebjergkoret afholder forårskoncert i Kapellet/Kir-
ken ved Bispebjerg Hospital (indgang fra Tuborgvej 
235)

ONSDAG DEN 31. maj kl. 19

Koret synger sommeren ind med danske, nordiske og 
engelske viser og sange. 
Der bliver også mulighed for at synge fællessange, og 
efter koncerten bydes der på en forfriskning.
Koret optager gerne nye medlemmer, og det kunne 
være dejligt at høre fra nogle sangglade og humør-
fyldte damer, som har lyst til at dele deres sangglæde 
med os.
Koret øver i kapellet ved Bispebjerg Hospital hver ons-
dag fra 16-18 (indgang fra Tuborgvej).
Man skal blot møde op ved sæsonstart den sidste ons-
dag i august.
Interesserede kan også ringe til Ulla Evald, telefon 
45888992/51156113 eller mail: utev@tdcadsl.dk for at 
høre nærmere.


