
Danica Pension vil opføre en by for studerende ved Nørrebro Station bag Føtex bygnin-
gen. Den højeste bygning bliver på 29 etager, og hvis det står til Danica Pension, skal  det 

hele være færdigbygget i 2017.  Læs mere på side 3. Rendering: Arkitema Architects

Lersøparken år 2020?
Skybrudsplanen vil i stort og småt have betydning for store dele af vores lokalområde.  Et af de  højst priorite-

rede forslag er genanlæggelse af en Lersø, der skal være et reservoir for overfladevand ved store skybrud
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Skybrudsplanen 
... på vej ind i afgørende fase
I samarbejde med blandt andre Lokaludvalgene 
har Københavns Kommune udarbejdet et udkast 
til en såkaldt skybrudsplan. Planen har til formål 
at forebygge oversvømmelser i byen og gøre 
denne  mere robust over for skybrud.
Nabokommunerne har udarbejdet tilsvarende 
projektforslag. 

Kloakkerne kan ikke rumme de ekstreme mængder 
regnvand, der  sommetider forekommer. Det bety-
der, at visse følsomme områder ofte oversvømmes, 
og meget større områder har risiko herfor. 
Man kan godt anse regnvand for noget, der hurtigst 
muligt skal ned i klokakken. Men man kan også se 
det som en ressource til vanding og rekreation. Der-
for skal hele byen gentænkes. 
Et sammenhængende net af skybrudsboulevarder, 
grønne grøfter, åbne kanaler og underjordiske rør 
skal fremover lede regnvandet uden om kloakken 
og hen, hvor det ikke gør skade - for eksempel til 
havnen, søer eller grønne arealer.
Som  følge af dette grundige arbejde foreligger der 
lige nu ca. 300 projektforslag i hele kommunen. 
Ikke alle disse forslag bliver gennemført, men mange 
af dem bliver det før eller senere. 

Et halvt hundrede forslag vedrører vores bydel
Et halvt hundrede af forslagene vedrører vores by-
del, og uanset hvilke af dem, der bliver prioriteret 
til gennemførelse, vil de uundgåeligt komme til at 
sætte deres præg på vores del af byen. 
Hvilke projekter, der præcis skal gennemføres, og 
hvornår det skal gøres, skal være afgjort inden 31. 
december 2014, hvis Københavns Kommune vil 
have del af en massiv statslig støtte til projekterne. 
Processen er derfor lige nu i en prioriteringsfase, 
der haster enormt. 

Store og små forslag
Nogle af forslagene er små, - en ændring af en 
vej, så den ved skybrud kan bortlede vand til et 
vådområde istedet for at sende vandet i kloakken. 
Andre projekter er store eller endog meget store. 

De to største synlige projekter i vores bydel er 
genetableringen af en Lersø i Lersøparken og 
etablering af en sø ved Ryparken Station.
Det allerstørste projekt er dog etablering af et 
gigantisk y-formet underjordisk vandaflednings-
system, der skal kunne aflede nærmest ubegræn-
sede mænger af vand til Øresund på kort tid. 
Det ene ben skal samle vand fra Utterslev Mose-
området, og det andet ben skal samle vand fra 
Lygten-området. 
Læs mere om skybdrudsplanens mange delpro-
jektforslag på side 5. 
                                                                     AHe

Opmærksomheden henledes forresten på, at julen så småt kommer snigende
Tegning af Esben Heick
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Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Det vilde nordvesten
Den manglende planlægning af Nørrebro 
Stationsområde er en farce under stadig 
udvikling. 
For den opmærksomme læser af Bydels-
avisen er dette ingen overraskelse, fordi 
det er påpeget i næsten samtlige udgaver 
af Bydelsavisen. 
Men selvom situationen længe har været 
grotesk, spidser situationen sig til. 
Stationsområdets tilblivelseshistorie 
er en perlerække af tilfældigheder. Det 
medfører selvfølgelig en vis kaotisk char-
me, men bevirker også, at store dele af 
området er lurvet, og resten er kaos.  

Nordvestkvarteret har ganske vist plan-
mæssigt altid været lidt lovløst, fordi det 
som regel er ude af focus for beslutnings-
tagere, men nu bringer hver måned nye 
overraskelser. 

Tornerose?
I æventyret om Tornerose medførte en 
forbandelse, at hun og hoffet faldt i søvn 
og sov i hundrede år. Spindelvæv bred-
te sig mellem møblerne og fra næse til 
næse. Støvet sænkede sig tykt overalt. 
Fra lokalområdet er den manglende plan-
lægning af Nørrebros Stationsområdet 
påpeget utallige gange gennem årene. 
Undertegnede har de sidste 15 år siddet 
i talrige udvalg og kommissioner herom, 
uden at det har været muligt komme vi-
dere med noget som helst. 
På andre områder buldrer København 
deruda. Men i denne sag ligner Rådhu-
set Torneroseslottet. Ingenting sker. Alt 
er fastfrosset. Spindelvæv har bredt sig 
fra næse til næse, og støvet har sænket 
sig i tommetykt lag. Ingen har tænkt en 
konstruktiv tanke i hundrede år.

lille plads, som på mange måder blev 
en succes. Pladsen er nu kvarterets 
hjerte, og er det sted, hvor alle kom-
mer. 
Her er en bænk (opstillet af en lokal 
grundejerforening), hvor man kan 
sidde og se på livet. En populær Ir-
maforretning sikrer, at der er mange 
mennesker. Der er plantet træer, og 
det er fint. 
Vi begik dog den bommert, at der 
ikke blev planlagt belysning i den ene 
side af vejen, og når Irma lukker, ligger 
halvdelen af vejen i buldermørke. Det 
forværres af, at Smedetoften 10 og 14 
også er mørkelagt, mens der heldigvis 
er kommet liv i nr. 12, hvor en helårs 
juleguirlande hjælper gevaldigt på en 
trykket stemning. 
Området er nemlig socialt udfordret. 
For ti år siden var problemet utilpas-
sede børn uden ordentlige klubtilbud. 
For fem år siden var det utilpassede 
unge uden klubtilbud med ildspåsæt-
telse, rudeknusninger og hærværk. 
Nu er udfordringen forhærdede kri-
minelle. 
Der behøver ikke at være en årsags-
sammenhæng i denne udvikling, men 
hvis en indsats er for lidt og for sen, 
kunne det godt være tilfældet. 
Fordi Smedetoften er et sted, hvor alle 
lokale kommer, er det et godt sted at 
sælge hash. En enkelt hashsælger er 
let at håndtere for politiet, hvorfor de 
altid optræder i en støjende gruppe, 
der skaber utryghed.
Legalisering af hash ville løse proble-
met, - hvilket er mit private forslag. 
Måske kunne det også løses ved at ”an-
vise” hashsælgerne et sted, hvor de 
kunne være i fred for politiet,- eksem-
pelvis ved at tillade en ”pusherstreet” 
bag et budskads i Utterslev Mose.
Ingen af disse to løsningsforslag er 
dog realistiske, - og hvad så?
En lille ting, der måske kunne hjælpe 
lidt, ville være en bedre belysning på 
Smedetoften.  Men det er jo næppe 
nok. Den 19. november bliver holdt 
borgermøde om utryghed ved Sme-
detoften.Overborgmesteren kommer, 
og det bliver interessant. 

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

Bydelsavisen 
Bispebjerg

Udgives af Bispebjerg Lokaludvalg
Rentemestevej 76, 2400 København NV

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk
Telefon: 82 20 54 51

Mobil: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
Alex Heick (ansvarshavende)

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

Tryk: OTM Avistrykkeri. Oplag 29 000
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Næste møde  i  
    lokaludvalget er 
       torsdag 18.  december kl. 19
i bibilioteket på rentemestervej

Udviklingen går videre alligevel
På det seneste har Nørrebro og Bispebjerg 
Lokaludvalg foreslået, at man skal udskrive 
en international arkitektkonkurrence for 
dette komplicerede område, for at nå frem 
til en plan, som kan bruges til noget. 
Forslaget herom blev ikke prioriteret i 
Københavns Kommunes budget for 2015, 
men vi håber dog stadig, at noget flytter 
sig en dag. 
Imens går udviklingen videre. Ikke at plan-
lægge er også en slags plan, hvor tilfæl-
digheder bestemmer. Mens vi venter på 
et Tornerosekys, tromler nye tilfældighe-
der som en flok bisoner indover det vilde 
nordvesten.
Arriva ønsker området bygget om til en  
stor busteminal. (Forhåbentlig kommer 
Metroen ikke op, hvor busserne tror de skal 
køre). Biltrafik under banen lukkes. Uden 
særlig debat påtænkes inden 2017 bygget 
700 nye boliger og et højhus på 29 etager 
ved Borgmestervangen. 
En myndighed vil placere et toilet et sted 
på området, en anden myndighed vil pla-
ceret et toilet et andet sted. 
En myndighed placerer en markedsplads 
et sted, og en anden placerer en anden 
markedsplads et andet sted, og nogen vil 
istedet lægge en containerby samme sted.  
Cykler flyder overalt. 

Kys borgerrepræsentionen
Midt i det hele ligger urørt den forun-
derlige Nørrebro Station. Den er både  
Danmarks vigtigste grafitti-magnet og et 
af de mest trafikerede områder i landet. 
Hundredtusinde mennesker passerer forbi 
hver dag i tog, bus, bil, cykel, til fods og 
snart også metro. 
Med fornuftig planlægning rummer områ-
det omkring Nørrebro Station fantastiske 
muligheder.  Men nu ligner området bare 
en lurvet bagside til  noget, der mangler 
en forside.
Kære læser, - hvis du har sådanne  talenter - 
kys Borgerepræsentationen. Måske vågner 
de så op og tager ansvar for dette område, 
så der også bliver plads til mennesker. 

Igen uro på Smedetoften
Smedetoften er en på mange måder uan-
selig lille vej mellem Tomsgårdsvej og Ut-
terslev Torv, som desværre tit er plaget af 
uro. Indirekte har jeg selv et beskedent 
medansvar herfor, idet jeg for 13 år siden 
deltog i et udvalgsarbejde om Smedetof-
ten i forbindelse med Kvarterløft Femkan-
ten. Det medførte, at der blev bygget en 

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

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist i 2015 er 1. februar.
Lokaludvalget træffer afgørelse på det ordinære 
lokaludvalgsmøde 26. februar. Du kan få svar på din 
ansøgning dagen efter lokaludvalgsmødet.
 
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

 



Kirkegårdens poppelallé er nu fældet

Flagermus får nye boliger 
– med egen højttaler 
Af Boris Koppel
Skov- og Landskabsingeniør, Driftsanalyser 
Københavns Kommune
De fredede flagermus, som i årevis har holdt til i den 80 
år gamle poppelallé på Bispebjerg Kirkegård, har fået 
nye boliger. 
Det er lykkedes for de eksperter, som Teknik- og 
Miljøforvaltningen samarbejder med, at indrette nye 
levesteder til de fredede dyr, som hidtil har holdt til i den 
80 år gamle poppelallé.
Poppelalléen er blevet fældet, fordi træerne udgjorde en 
sikkerhedsrisiko. Men kort efter at fældningen blev sat 
i gang i september, blev den standset igen, fordi man 
stødte på brunflagermus i træerne. 
Samtlige træer blev derfor gennemgået, før fældningen 
af de træer, som var fri for flagermus, kunne genoptages. 
Samtidig har forvaltningen sat gang i et eksperiment, 
hvor man genbruger flagermustræernes stammer til at 
indrette nye levesteder for brunflagermusene.
’Vi har store forhåbninger til eksperimentet, og heldigvis 
ser det ud til at blive vellykket. 
Vores højeste prioritet er sikkerheden for kirkegårdens 
gæster og de cyklister, der dagligt kører igennem alleen. 
Derfor skulle de gamle træer fældes, før det blev for farligt 
at færdes på kirkegården, men vi vil tage størst muligt 
hensyn til de biologiske faktorer,’ siger centerchef i Byens 
Drift Anders Melamies.

Den forhenværende Poppel Allé med enkelte flagermustræer 
tilbage. Foto af Jens Steenstrup
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Højhus ved Nørrebro Station
DSB har solgt sin tidligere godsekspedition på Nørrebro til 
Danica Pension, der ønsker at bygge ungdomsboliger på 
området

Planen er,  at der skal opføres 700 ungdomsboliger tæt på Nør-
rebro Station bag Føtex-bygningen.
De 700 studieboliger påregnes af Danica Pension allerede at 
stå indflytningsklar ved studiestart i 2017, så alt tyder på, at det 
kommer til at gå stærkt. 
Projektet er kommet i stand efter et længere samarbejde om 
udvikling af arealet mellem Københavns Kommune, Danica 
Pension, Agenda Property og DSB Ejendomme.
De mange studieboliger skal opføres på en grund, der i dag 
henligger som grusbelagt parkeringsplads. Her bliver gruset 
afløst af et boligtårn og syv punkthuse med dagligvarebutik og 
café i stueplan. 
I alt skal der opføres 29.585 kvadratmeter bebygget areal og 
6.000 kvadrameter parkering.
En del af baggrunden er, at København oplever en markant 
vækst i antallet af studerende. 
I de sidste 5 år er der kommet 20.000 flere unge i byen, og i de 
næste 5 år forventes yderligere 20.000.
Bebyggelsesprocenten på området vil inklusiv det nye boligltårn 
på 29 etager bringe den samlede bebyggelsesprocent op på 
ca. 215.
Dette forudsætter dog en ændring i lokalplanen. Høringspe-
rioden blev afsluttet i sommer. Debatten om dette omfattende 
forslag har dog været forbløffende tam. 
    AHe

Danicas påtænkte byggeri bag Føtex-bygningen. 
Det største tårn påregnes at få 29 etager (se avisens forside) 

 
Nye boliger for flagermus
Syv af de 12 træer, hvor flagermusene hidtil har holdt til, er med 
dispensation fra Naturstyrelsen blevet fældet, og der er blevet 
fremstillet stammestykker, som klatrefolk i sidste uge hejste op i 
andre træer på kirkegården i nærheden af poppelalleen. 
Der er tale om 500 kg. tunge stammekasser, som klatrefolkene 
har svinget rundt med, og som nu fungerer som nye boliger for 
flagermusene. 
Flagermusekspert Hans J. Baagøe overvåger eksperimentet. Han 
har også stået for udvælgelsen af de stammer, der skulle sættes op, 
designet de nye stammekasser, og hjulpet med at udpege de træer, 
som de skulle sættes op i. 
På den måde gør man alt, hvad man kan for at leve op til 
flagermusenes krav til nye opholdssteder. Stammerne sidder nu, 
som de skal i træerne, og der står fem flagermustræer tilbage, som 
flagermusene kan blive ved med at bruge. 

Forårets eksperiment
Til foråret efter flagermusenes vinterdvale kommer så den næste 
del af eksperimentet: ’Vi skal have dem i gang med at bruge de nye 
boliger. 
Flagermus benytter sig jo af ekkoorientering (ultralyds-skrig) til at 
finde vej og finde føde i form af insekter. 
Vi ved, at brunflagermus har svært ved at finde de nye huller i 
træerne, som jo befinder sig på nye steder. 
Netop brunflagermus benytter sig af at lytte efter utra-lydsskrig fra 
andre flagermusarter, der sværmer foran indflyvningshullet i et træ. 
Jeg har erfaring for, at man kan lokke flagermus til ved at afspille 
sådanne flagermusskrig med en lille ultra-lydshøjttaler. 
Eksperimentet til foråret går ud på, at jeg vil forsøge at afspille 
forskellige flagermuslyde ved hullerne i de nye stammestykker, og 
forhåbentlig på den måde hjælpe brunflagermusene til at lære de 
nye boliger at kende,’ siger Hans J. Baagøe.
 
Byens Drift har i mellemtiden fældet resten af de popler, hvor der 
ikke var flagermus, og er klar til at genplante en ny allé. 
De sidste fem flagermustræer bliver stående, indtil Naturstyrelsen 
giver kommunen grønt lys til også at fælde dem. 
Hvornår det sker, afhænger af, hvordan flagermus-eksperimentet 
forløber.
Eksperimentet understøtter kommunens strategi  ”Plads til naturen 
2011”, hvor der er udpeget 45 prioriterede dyrearter, heriblandt alle 
flagermusarterne, som der skal gøres en særlig indsats for. 
Indsatsen omfatter tre områder,- vidensopsamling, fysiske tiltag og 
formidling.



Lokale projekter kan blomstre
Med støtte fra Bispebjerg bydelspulje

Af Louise Lumholt
Bispebjerg er en bydel i udvikling
Med Bispebjerg Bydelspulje kan borgere, netværk, for-
eninger og organisationer i bydelen få støtte til forskellige 
initiativer, som understøtter og driver denne udvikling. 
Mange lokale projekter og events er gennem tiden blevet 
hjulpet frem på denne måde. 
Projekterne kan handle om alt fra kulturelle arrangemen-
ter til sociale tilbud og netværksopstart.  Puljemidler kan 
hjælpe til at realisere sådanne initiativer, få projekter til at 
blomstre og fremme muligheden for at nye kulturelle og 
sociale tilbud i bydelen kan finde fodfæste. 
Eksempler på nyligt bevilgede ansøgninger til bydelspuljen: 
Iftin Kvindeforening:  Madlavning og lektiehjælp. 18.000 kr. 
Frivilligcenter SR-bistand: Gældsrådgivning for bydelens 
borgere 40.000 kr. 
Drejerklubben:  Kriminalpræventivt gadearbejde. 17.000 kr. 
Teater FLÆS: Moderne teater for bydelens unge og voksne. 
10.000 kr. 
En bred vifte af initiativer kan altså bevilges støtte, så længe 
de fremmer enten nærdemokratiet, bydelsidentiteten, 
bydelsforskønnelse, bymiljøet, eller netværk og fællesskab. 

Bispebjerg lokaludvalg inviterer til inspirationsaften
Den 29. januar 2015 inviterer Bispebjerg Lokaludvalg til 
puljeinspirationsaften. 
Denne aften er tiltænkt både tidligere og evt. kommende 
ansøgere til bydelspuljen. 
Der vil være rig mulighed for at netværke, samt få inspi-
ration og indblik i forskellige projekter, der har modtaget 
støtte fra bydelspuljen. 
Forskellige projekter bliver udstillet, og et par tidligere 
modtagere af støtte fra bydelspuljen vil fortælle lidt om, 
hvordan deres projekter er blevet realiseret. 
Derudover vil der være lækker mad og lidt til ganen. Det er 
et uformelt arrangement, hvor alle er velkomne.
Programmet er i gang med at blive fastlagt, men man kan 
orientere sig løbende på www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk. 
Puljeinspirationsaftenen vil blive afholdt på biblioteket 3. 
sal i kulturhuset på Rentemestervej 76 den 29. januar for-
mentlig kl. 18. Tilmelding til Louise Lumholt: ct1t@okf.kk.dk

Nyt fra Agendaforening Nordvest i Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8
Vi kan igen byde på en varieret offentlig foredragsrække:
3. februar 2015 kl. 19. Giftfri dyrkning – brug hovedet i 
stedet for sprøjten! Ved Jens Ole Knudsen, tidl. Lærer, ivrig 
økologisk hobbygartner. - Hvad skal vi vide for at undgå gift 
og alligevel få sunde planter.

5.februar kl.19. Veje, transport og trafik i Bispebjerg 
Nordvest, udviklingen fra ca. 1500 til 1950. Ved Historiker 
Svend Ole Nielsen, Lokalhistorisk Selskab.  En generel ind-
ledning om veje og byliv ved Tom Jørgensen, Agendafor-
ening Nordvest.

17.februar kl.19. Om de grønne gårdes opståen og frem-
gang i København. ved lokalhistoriker Christian Kirkeby. 
(arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk Selskab).

Børnehuset Stjernen spiser frokost i de nye publikumslokaler

To i et hus - og en mus
Holder jul i Batidas teaterhus

•  Bispebjerg Lokaludvalg bevilger årligt omkring 2,5 
mio. kr. fra bydelspuljen til lokale initiativer
•  Bispebjerg Lokaludvalg behandler ansøgninger om 
tilskud fra bydelspuljen fire gange om året.
•  Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2015
•  På www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk kan du finde 
yderligere information om retningslinjer for ansøg-
ning til bydelspuljen

har vi savet, hamret, pyntet og puklet som en hel flok dromedarer 
med at forbedre forholdene for publikum. 
Vi råder nu over hele den underste etage, og har bygget en trappe, 
der fører direkte fra vores ”stue” og ned i underetagen, og dèr har 
vi skabt et hænge-ud-sted for publikum, hvor alle vores små og 
store gæster kan nyde deres medbragte madpakker.

To Batida-premierer i forårets program
Vi udsender snart næste sæsons Teater Nordvest-program til bør-
nehaver, vuggestuer og andre interesserede her i Bispebjerg og 
omegn. 
Vil du ha’ tilsendt et gratis program, så bare ring eller skriv. Til foråret 
har vi premiere på hele to nye Batida-forestillinger. 

I ”Solo for to” (5-10 år) stiger utålmodigheden hos den gebrokne 
dirigent, efterhånden som medlemmerne af hans syv mand store 
orkester ringer og melder afbud. 
Dirigenten er desperat, men vender situationen til sin fordel, og 
beslutter at spille sin grandiose solo-trompetkoncert, som han i 
hemmelighed har komponeret. Men netop som noderne er stillet 
frem og trompeten løftet, dukker orkesterets elendigste musiker 
op. Det kan kun gå galt – og det gør det! 

Batidas anden nye forestilling, ”Lille T” (3-8 år), handler om en 
dreng, der bliver drillet pga. sine meget store ører. Men Lille T kan 
faktisk høre en masse lyde, som vi andre ikke kan høre: en som-
merfugls vinger, sin fars tanker og suset fra et stjerneskud – og 
ud af de lyde formår han at skabe ny fantastisk musik. En poetisk 
historie om skjulte talenter. 
Vi viser også Batida-forestillingerne ”Manden de kaldte Rolex” (fra 
12 år) og ”Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen” 
(8-12 år).’ 
Og desuden er vi glade og stolte over at kunne præsentere en 
række gæstespil, nemlig Teater Patrasket: 
”Det som ingen ved” (11-14 år); Teaterværkstedet Madam Bach: 
”blÆst” (1½-6 år); Det menneskelige teater: “687 km” (13-99 år); 
Riddersalen: ”Åbent hus” (1½-4 år) og Teater Vestvolden: ”Hønes 
første æg” (1-4 år). Som altid er billetterne gratis, men det er nød-
vendigt at bestille pladser på 38 10 36 09 eller teaternordvest@
batida.dk. Læs mere på vores hjemmeside www.teater-nordvest.
dk. På gensyn!
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Julekoncert 
Bispebjerg koret
Af korleder Ulla Evald

Bispebjerg Koret holder julekoncert ONSDAG DEN 17. 
DECEMBER  kl. 19.00 i Kapellet/kirken ved Bispebjerg Hospi-
tal.
Bispebjerg koret synger julen ind med sange fra sæsonens reper-
toire krydret med julens sange og fællessang.
Koret blev oprettet i 1998 på initiativ af hospitalspræst Bodil Due. 
Vi synger mange forskellige sange fra den danske og nordiske 
sangskat, men også gospel- og jazzinspirerede sange.
Vi afholder to årlige koncerter, og deltager en gang om året i 
kortræf med andre hospitalskor, ligesom koret også gerne stiller 
op til andre arrangementer.
Vi har plads til flere glade sangere, så kom og hør på og få lyst til 
at være med. Kontakt korleder Ulla Evald. Tlf. 51 15 61 13,
Fra august til maj øver vi i kapellet hver onsdag fra 16-18. I maj 
afholdes koncert samme sted. 

Julemusen på besøg
- i Batidas Juleteaterhus
Af Torben Stig Hansen
Teatergruppen Batida / Teater Nordvest
Julen nærmer sig, og i et gammelt hus bor Mabel og Betty, som 
er de allerbedste venner. 
Eller… det plejer de i hvert fald at være – men nu er der hus-
spektakler på alle etager! Bliver vi så nødt til at aflyse julen? Eller 
finder den allestedsnærværende julemus en løsning? Oplev 
Batidas klassiske juleforestilling “To i et hus – og en mus …holder 
jul” lørdag den 13. december kl. 10 + 11.30 som en del af Teater 
Nordvests ganske gratis repertoire. 
Vi spiller forestillingen i Batidas Teaterhus på Rentemestervej 25A, 
og i anledning af julen byder vi på pebernødder og clementiner! 
Bestil pladser på 38 10 36 09 eller teaternordvest@batida.dk. 

Se vores nye publikumslokaler
Teater Nordvest er dit lokale bydelsteater, som bl.a. spiller forestil-
linger på Biblioteket, i diverse parker – og ikke mindst i Batidas 
eget teaterhus. Siden Teater Nordvest åbnede for 1½ år siden, 



Skybrudsplanen
Oversigt over delprojekter i bydelen

Af Alex Heick
Her præsenteres samtlige forslag til delpro-
jekter af betydning for Bispebjerg Bydel. Nogle 
af dem ligger ganske vist udenfor bydelen, 
men har alligevel relevans, hvorfor de er med-
taget i oversigten.
Projekterne Lersøparken og Ryparken forven-
tes gennemført først.
Prioriteringsprocessen er dog kun lige startet, 
og ændringer kan ske. Udgifter til projekter på 
privat fællesvej afholdes af kommunen.  

Fruebjergvej
En omprofilering af Fruebjergvej, Mårumvej, 
Keldsøevej og Gribskovvej, så de kan lede 
vand væk for at sikre tilgrænsende bygninger. 
Der er ingen mulighed for byrumsforbedring. 
Privat fællesvej. Projektet har lav prioritering. 

Lundehus Skole
Via terrænændring og omprofilering af Brede-
landsvej ledes vand ind på de grønne arealer 
ved Lundehus Skole og Emdrup Bad. Projektet 
er billigt, og har en mellem prioritet. 

Ryparken
Ved Ryparken Station anlægges sø, der 
skal fungere som reservoir for at undgå 
oversvømmelse af Helsingørmotorvejen. 
Projektet har to faser. I fase 1 ledes vandet til 
søen fra Emdrup Sø via et rør, der føres over 
Helsingørmotorvejen. Når den y-formede 
underjordiske rørledning (se nedenfor) er byg-
get, kan søen  anlægges i sin endelige form. 
Projektet er aktuelt, fordi området alligevel 
skal renoveres, og fordi oversvømmelser på 
Helsingørmotorvejen er et stort problem. 
Prioriteringen er derfor meget høj. 
Desuden skal anlægges forsinkelsesveje for 
vand ved idrætsanlægget. 
Lokaludvalget  vil i starten af 2015 tage initiativ 
til en borgerdialog om søens indretning. 

Utterslev Mose
Et større antal småprojekter skal sikre bedre 
vandtilførsel til Utterslev Mose, som aktuelt 
kun modtager kloaktilblandet vand. 
Der påtænkes skybrudsløsninger i Tingbjerg, 
Præstegårds Allé, Brønshøj Kirkevej, Kirke-
mosen,  Pilesvinget, Nordfeldvej, Mosesvinget, 
Rådvadsvej, Engblommevej, Rørmosevej,  
Grønnemose Allé og Hyrdevangen.
Projekterne har varierende prioritet.

Øresvadsvej
Der foreslås etableret skybrudsveje på Øre-
vadsvej og Folevadsvej, så regnvand ledes til 
boldbanerne vest for Folevadsvej istedet for i 
kloakken. Projektet er enkelt og billigt, og får 
derfor en høj prioritet. 

Utterslev Torv
Vejprofilet omkring torvet lægges om, så vand 
på vejen føres ned i gadekæret istedet for at 
blive ledt i kloakken.  Det er let og billigt, og har 
en høj prioritet. 

Emdrupparken
Projektet handler om at lede skybrudsvand 
ind på det grønne areal ved Emdrupparken. 
Det forudsætter både, at der anlægges en 
jordvoldsdæmning langs renden, at der bygges 
en underjordisk ledning under Nøkkerosevej, 
og at skybrudstunnelen til Svanemøllebugten 
er bygget. Projektforslaget har en lav prioritet. 

Kantorparken
En parkeringsplads ved kantorparken forsænkes, 
så den kan anvendes som forsinkelsesbassin. 
Projektet har lav prioritet. 

Emdrup Sø
I den østlige ende af Amdrupvej og Lundehusvej 
graves render, der udformes som naturlige 
lavninger i græsset. Projektet har ringe kapacitet 
og er lavt prioriteret. 

Lundehus Kirke
Der etableres en sø ved Lundehus Kirke, som 
skal modtage vand fra lokalområdets sky-
brudsløsninger. Vandet skal føres videre i et 
forløb til Lersøen svarende til den tidligere Lygte 
Å. Projektet anses af lokaludvalget at have stort 
potentiale for byrumsforbedringer, mens dette 
i det kommunale forslag er vurderet som ringe. 

Lersø Park Allé
Der etableres forsinkelsespladser langs Lersø 
Park Allé. Da der er tale om et højrisikområde, 
har projektet høj prioritet. 

Banearealet ved Rovsinggade
Her påtænkes indrettet en aflang kurvet sø, 
der vil kunne tage imod skybrudsvand fra 
store dele af Nørrebro. Projektet har stort 
potentiale for byrumsforbedringer, men ligger 
på Banedanmarks område. Området ligger i 
Nørrebro Bydel. 

Bispebjerg Park Allé, Jeppes Allé, Pernillevej 
og Magdelonevej
Etablering af forsinkelsesdamme til nedsivning 
på de grønne arealer istedet for at lade vejvand 
løbe i kloak. Projekterne har varierende prioritet.

Tuborgvej
Et lavt prioriteret projekt med forsinkelses-
bassiner flere steder langs vejen. Projektet vil 
først kunne gennemføres efter etablering af 
projektet Tagensvej Nord. 

Borups Allé
En forsinkelsesplads etableres på det grønne 
areal i midterrabatten af Borups Alle. Formålet 
er et hindre oversvømmelse af tunnelen under 
Frederikssundsvej. Projektet har en mellem-
prioritering. 

Cirkuspladsen
Forslag om et forsinkelsesbassin i relation til 
Cirkuspladsen. Kloaktilløb lukkes, og vand skal 
nedsive lokalt.  Projektforslaget er lavt prioriteret. 

Tomsgårdsvej
I trekantsområdet mellem Skoleholdervej, 

Tomsgårdsvej og Birkedommervej etableres 
et sammenhængende net af skybrudsveje, 
forsinkelsesveje og en forsinkelsesplads.
Vandet skal ledes videre til Lersøen, og kan 
først  realiseres, når søen er etableret.
 
Dortheavej
På Dortheavej, Landsdommervej, Older-
mandsvej, Bisiddervej og Frimestervej 
etableres en kombination af skybrudsveje 
og forsinkelsesveje samt en mindre for-
sinkelsesplads. 
Projektet tildeles især af lokaludvalget 
en høj prioritering, fordi der er tale om et 
højrisikoområde, som afvandes, og der er 
meget betydende potentiale for etablering 
af grønne  byrumsløsninger i et område, som 
helt mangler parkområder. 
Projektet skal afvande direkte til den 
y-formede tunnel (se nedenfor), og kan 
derfor først etableres, når tunnelen er 
bygget. Derfor har det en mellemprioritet. 
   
Fuglekvarteret Vest
Projektforslaget omfatter forsinkelsesbassiner 
i afløb fra Ørnevej, Møntmestervej og Rente-
mestervej. Projekterne afhænger delvis af, at 
der etableres nedstrøms vandafledning, d.v.s. 
mulighed for at føre vandet videre fra Lygten-
området. Forsinkelsesbassiner kan dog etab-
leres  uafhængtigt af nedstrøms anlæg. Der 
er stort potentiale for byrumsforbedringer. 
Projektet er pænt prioriteret, og kan hurtigt 
gennemføres, da det er en del af Områdeløft 
Fuglekvarterets indsatser. 

Rentemestervej
Et system af skybruds- og forsinkelsesveje 
på Bispevej, Provstevej og Rentemestervej. 
Der er et vist potentiale for lokale byrums-
forbedringer. Projektet kan dog først 
gennemføres efter etablering af projekt 
Lygten og den y-formede vandledning til 
Svanemøllebugten. 

Lygten
Der etableres en skybrudsvej på Rebslagervej 
og en forsinkelsesplads i Emaljehaven Park. 
Hovedfunktionen er at reducere vand-
mængderne til Lygten.
Projektet har potentiale for byrums-
forbedring i Emaljehavens Park, og har en 
mellemprioritet. 

Bispeparken
Projektet består i terrænændringer af 
parkarealet og mindre omprofileringer på 
Tuborgvej. Vand fra området skal ledes til 
forsinkelsespladser i Parken.
Projektet kan gennemføres uafhængigt af 
andre tiltag, og der er pænt potentiale for 
byrumsforbedring. Projektet har høj prioritet. 

Hovmestervej 
Projektet har intet potentiale for byrums 
forbedring, men skal samle skybruds- og 
forsinkelsesveje på Tagensvej, Tuborgvej, 

Frederiksborgvej og Hovmestervej. Projektet 
afhængiger af, at nedstrøms-projekter er på 
plads,- herunder Lersøen og den y-formede 
skybrudstunnel. 

Tagensvej Nord
En skybrudsvej der etableres i cykelstierne 
på Tagensvej, og har et pænt potentiale for 
byrumsforbedring. Projektet skal aflede vand til 
Lersøen via en tunnel, og det skal også afvande  
opstrøms projekterne Tomsgårdsvej, Tuborgvej 
og Hovmestervej. Projektet er et nøgleprojekt, 
der får høj prioritering. 

Bispebjerg Bakke
Projektet består af to skybrudsveje, der 
skal afvande den vestlige del af bakken. 
Projektet afhænger af, at nedstrømsprojektet 
Lersøparken er etableret. Det afhænger også 
af rettidig koordination med byggeriet af det 
nye Bispebjerg Hospital. 

Lersøparken
Anlæggets hovedfunktion er at forsinke 
skydbrudsvand fra områderne omkring Lygten 
og Bispebjerg inden det ledes til den y-formede 
skybrudstunnel til Svanemøllebugten. Der er 
således tale om et opmagasineringsprojekt, 
som i princippet kan etableres uafhængigt af 
de øvrige projekter. 
Lersøparkens fulde funktionsevne som for.
sinkelsesplads vil dog først kunne udnyttes, 
når der etableres overløb til den y-formede 
skybrudstunnel til Svanemøllebugten, og 
opstrøms projekterne: Lundehus, Bispebjerg 
Bakke, Tagensvej Nord, Hovmestervej, Toms-
gårdsvej og skybrudstunnelen fra Tagensvej til 
Lersø-parken er etableret. 
Projektet forudsætter samspil med de by-
omdannelser, der vil ske ved Bispebjerg 
Hospital og banetracéet. Det har et enormt 
potentiale for byrums-forbedring, og samlet 
får projektet en meget høj prioritet.

Den y-formede skybrudstunnel
Der skal desuden etableres en underjordisk 
forbindelse til Svanemøllebugten, som skal 
sikre vandafledning, hvis ovennævnte tiltag 
ikke har tilstrækkelig kapacitet. 
Dette underjordiske tunnelsystem rækker med 
det ene ben ud til Emdrupparken, og det andet 
ben ender ved Lygten. De to ben mødes ved 
Ryparken, hvorfra vand skal kunne ledes direkte 
ud i Svanemøllebugten. 
Systemets vandtransportkapacitet påtænkes 
i praksis at være uendeligt stor, og anses for 
at være den definitive løsning på skybruds-
problemer i vor del af København. Y-røret vil 
først kunne stå færdig om adskillige år. 
Når disse tiltag om en årrække er etableret, 
vil oversvømmelser på grund af skybrud 
formentlig ikke længere kunne forekomme i 
vores del af landet. 
Desuden vil vi som sidegevinst have fået etab-
leret et pænt antal små og store parkområder 
og andre typer byrumsforbedring. 
Og det er jo ikke så ringe endda. 
                                                                    

Søen ved Ryparken i tørt vejr (foroven), 
ved regn forneden til venstre og ved ekstremt 

skybrud nederst til højre

Tagensvej som skybrudsboulevard
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Følg byggeriet på mobilen
Nu kan du få vigtige infor-
mationer om eksempelvis 
støj, trafik og parkering i 
forbindelse med byggeriet 
direkte på mobilen. 

Send en SMS med teksten 

NYTBISP til 1919.

SMS-servicen er gratis, 
men det koster almindelig 
SMS-takst at tilmelde sig.

I samarbejde med Statens Kunstfond har 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 
nedsat et kunstudvalg, der skal sikre, at 
bygningsintegreret kunst og kunst på 
udearealerne arbejdes ind i det store 
byggeprojekt. Kunsten skal hjælpe med 
at vise hospitalets humanistiske side, me-
ner en af kunstnerne i det nye udvalg.

Af Karen Grønkjær Kjeldsen

Kunst kan noget med at skabe følelser i folk. På Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal én procent 
af byggesummen bruges på kunst, dvs. 30 mio. kr. til 
hospitalet og 10 mio. kr. til psykiatrien. For at udnytte 
kunstens potentiale bedst muligt er der netop blevet 
nedsat et kunstudvalg med økonomisk støtte fra 
Statens Kunstfond. I kunstudvalget sidder to kunst-
nere, to arkitekter, formanden for Bispebjerg Hospi-
tals kunstforening og projektleder Tina Østergaard 
Simonsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. 
De forventer sig meget af kunsten:

”Kunst skal påvirke folk og ikke bare være pænt. Den 
skal give patienterne nogle oplevelser, som bringer 
dem lidt væk fra det, de er her for, eller bare giver 
dem ro,” siger Mette Zornig, formand for Bispebjerg 
Hospitals kunstforening og til daglig klinisk vejleder i 
Akutmodtagelsen.

Det er netop noget af det, som kunst på et hospital er 
god til, supplerer kunstner Cai Ulrich von Platen:

”Selvom folk ikke altid genkender det som kunst, har 
kunsten en evne til at gøre et sted mere menneskel-
igt. Et hospital er ikke blot en ’helbredsmaskine’, og 
kunsten kan vise en mere medmenneskelig side af 
hospitalet.”

Grundigt forarbejde
Kunstudvalget skal arbejde ud fra en kunststrategi 
og handlingsplan, som er udarbejdet af kunstkon-
sulenterne Umage. Udvalget skal fungere frem til 
2017, hvorefter et nyt udvalg skal overtage for at sikre 
bredde og variation. Opgaven lyder på at udpege 
deltagere til kunstkonkurrencerne, udforme konkur-
rencerne og give fagligt input til bedømmelserne. 

Fakta om projektet
•	 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver 

bygget på Bispebjerg Hospitals område fra 2014 
til 2025. Byggeriet samler Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospitaler samt Psykiatrisk Center Køben-
havn. 

•	 Der skal bygges for ca. 4 mia kroner.
•	 Én pct. af byggesummen for Nyt Hospital og Ny 

Psykiatri Bispebjerg skal bruges til kunst, dvs. i alt 
ca. 40 mio. kr.

•	 Region Hovedstaden investerer de kommende år 
15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier. Byggeri-
erne skaber tidssvarende og funktionelle ram-
mer for den bedste behandling med patienten i 
centrum.

”Der er gjort et grundigt forarbejde, der har banet 
vejen for tanken om, at kunst er en del af projektet. Et 
hospital er så funktionalistisk, at der skal noget til for 
at få kunsten ind andre steder end på direktionsgan-
gene,” mener Cai Ulrich von Platen og tilføjer:

”Det oprindelige Bispebjerg Hospital er funderet i 
et stærkt humanistisk livssyn. Vi skal holde fast i den 
følelse, der griber en: Her er virkelig nogen, der har 
tænkt over at skabe et miljø, som er godt for hel-
bredet. Det er oplagt at det nye hospital forsøger at 
videreføre den tradition, så der også er et overskud til 
at tænke på æstetikken frem for ren effektivitet.”

Kunst skal samle området
Der vil frem til 2017 være otte kunstprojekter for hos-
pitalet og psykiatrien, som alle vil være enten bygn-
ingsintegrerede værker eller kunst på udearealerne.

”Jeg kunne godt tænke mig, at kunsten kan aktivere 
folk. Så man bliver nysgerrig på at gå rundt på områ-
det. Og at den samtidig har en samlende funktion og 
ligesom binder området sammen,” siger Mette Zornig.

Noget af det, der er særligt ved kunststrategien for 
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, er, at kun-
stnerne skal ind på så tidligt et tidspunkt, at de kan 
samarbejde med totalrådgiverne på Akuthuset og på 
Ny Psykiatri Bispebjerg. Dermed kan kunsten blive 
arbejdet ind i projektet frem for at være noget, der 
hænges op på væggene til slut. Projektleder Tina 
Østergaard Simonsen glæder sig over, at kunstudval-
get giver projektet nye vinkler på kunsten i projektet:

”Jeg synes, det var spændende, hvordan de i høj grad 
tænkte i helheder og sammenhænge for hele områ-
det og hurtigt var enige om at tage udgangspunkt i 
områdets historie og i arkitekten Martin Nyrops sans 
for deltaljer og kunst i det fredede hospital. Jeg tror, 
kunsten kan spille en vigtig rolle i at binde delprojek-
terne i det store projekt sammen.”
 

Kunst skal gøre fremtidens 
hospital menneskeligt

Allerede i dag er Bispebjerg Hospital et godt eksempel på bygningsintegreret kunst og helende arkitektur. Der er fine kunstneriske 
detajler over hele hospitalet. Kunsten skal også spille en vigtig rolle i det nye hospital og psykiatri. Foto: Byggeriets Billedbank.

”Jeg tror, kunsten kan spille en vigtig rolle i at binde delpro-
jekterne i det store projekt sammen,” siger projektleder Tina 
Simonsen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - her 
foran et af de eksisterende kunstværker på hospitalet. 
Foto: Karen Grønkjær 

Få mere nyt om projektet på hjemmesiden: 
www.nythospitalbispebjerg.dk 
eller på facebook: 
www.facebook.com/Bispebjergprojektet

NYTBISP 
til 

1919

P 

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
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Et billede
.. der fortæller historie
Af Svend Ole Nielsen, Lokalhistorisk selskab for 
Brønshøj, Husum og Utterslev    
     
Under samvær i Agendaforening Nordvest i 
Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, er der kommet 
nogle skønne gamle akvareller frem i lyset. 
Denne akvarel, der er fra 1930, viser Lille Bøllegård 
i forgrunden med Grundtvigskirkens tårn i bag-
grunden. De to bygninger symboliserer mødet 
mellem land og by i bydelen. 

Grundtvigskirken og byggeriet På Bjer-
get repræsenterer fremtiden, mens 
de dyrkede marker og Lille Bøllegård 
efterhånden må vige for udviklingen.
Dette er et billede, der fortæller noget 
om bydelens  udviklingshistorie i  første 
halvdel af 1900 – tallet, hvor bebyggelsen 
af Bispebjerg og Nordvest rigtig tog fart. 
Lille Bøllegård blev revet ned i 1939, for 
at give plads til nyt byggeri. 
Det samme skete i denne periode med 
flere andre bondegårde i bydelen, bl.a. 
Tomsgård og Vestergård. Lille Bøllegård 
lå på hjørnet af Tagensvej og Tuborgvej, 
hvor Dagli´Brugsen ligger i dag.

Lokalhistorisk selskab
Lokalhistorisk selskab har af efterkom-

Lidt om maleren
Akvarellen er malet af maleren Jørgen 
Jensen (1891 – 1989). Han var oprindelig 
uddannet tømrer, men hans interesse 
for at male og tegne var så stærk, at 
han blev elev på kunstakademiet fra 
1918 -20. 
Jørgen Jensen valgte hyppigt sine 
motiver i kvarteret omkring Grundt-
vigskirken, hvoraf mange stadig befin-
der sig i familiens eje. Udover akvareller 
malede han også med olie og tegnede 
med tusch. 

Jørgen Jensen blev født i 1891 og døde 
i 1989. Han voksede op i Purkær ved 
Pandrup i Vendsyssel, hvor han allerede 
som stor dreng begyndte at tegne og 
male. Han blev udlært som tømrer 
hos sin broder Peder Kristian Jensen i 
Tise. Maleriet har dog tiltrukket ham 
så stærkt, at han besluttede sig for at 
blive optaget på kunstakademiet i 
København. 

Det skete efter at han havde gået på 
Teknisk Skole som forberedelse hertil. 
Fra  1925-27 opholdt han sig i Grønland, 
hvor han som tømrer var med til at 
bygge tuberkulosesanatoriet for børn 
i Sukkertoppen. Han rejste hjem i 1927, 
hvorefter han 21. august 1927 blev  gift 
med sygeplejeske Ingeborg Mühldorff, 
som han havde truffet i  Sukkertoppen i  
Grønland, hvor hun var forstanderinde 
på tuberkulosesanatoriet. I 1927 – 28 
byggede han selv et hus på Oldfuxvej 
nr. 12, hvor han boede med sin familie 
resten af sit liv. 
Jørgen Jensen malede herefter sam-
tidig med, at han havde arbejde som 
tømrer. I 1930-erne udstillede han på 
Charlottenborg og i Bachs kunsthandel 
ved Nicolai kirke. 
I adskillige årtier herefter deltog han 
årligt med malerier på Charlottenborgs 
forårsudstilling ligesom han også 
udstillede i ”Den Frie,” på Østerbro. I 
1930-erne og 1940-erne deltog Jørgen 
Jensen i foreningen ”Kunst for arbejde,”, 
der gik ud på at bytte kunst for f.eks. 
tandlægeregninger og inventar til 
huset osv.  

De billeder, som vi har modtaget i kopi 
er akvareller og tuschtegninger fra 
især Oldfuxvej og området omkring 
Grundtvigskirken, men Jørgen Jensen 
malede lige så ofte med oliemaling. 
Dog eksisterer der kun få oliemalerier 
fra vores lokalområde af Jørgen Jensen.

Billederne kan sagtens stå for sig selv, 
og de kan i sig selv give en kunstnerisk 
oplevelse, men fortæller samtidigt 
noget om udviklingen i kvarteret 
omkring Grundtvigskirken i 1930-erne 
og 1940-erne. 

Lille Bøllegaard med Grundtvigskirkens tårn i baggrunden. Akvarel malet af maleren Jørgen Jensen i 1930
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mere af Jørgen Jensen fået lov til at kopiere de akvareller 
og tuschtegninger, der har motiver fra vores bydel, og 
ovennævnte akvarel er et af dem. 
Lokalhistorisk selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev, 
der dækker bydelene Bispebjerg og Brønshøj – Husum, 
beskæftiger sig med at afdække bydelenes historie, så 
beboerne her kan få kendskab til, hvad der tidligere er 
foregået i det område, som de bor i. 
Lokalhistorisk Selskabet modtager derfor gerne gamle 
billeder og fotos fra bydelen, gerne som kopi eller i 
digital form, ligesom vi også gerne modtager skriftligt 
materiale, der omhandler bydelens historie.

Lokalhistorisk arkiv
Lokalhistorisk selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev 
har hidtil haft sit arkiv i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 
men da bygningen skal bruges til andre formål, har vi 
for nylig netop fået tildelt nye lokaler til arkiv og møder 
i Pilegården nær Brønshøj Torv. 

Lokalhistorisk selskabs opgaver
Selskabets virke er mangfoldigt, og foregår i samarbejde 
med andre foreninger.  
Den vigtigste opgave er at formidle viden om lokal-
områdets historie. 
Det sker gennem vores blad ”Nyt fra Lokalhistorien,” der 
udkommer 4 gange om året. 
Desuden udgiver vi bøger og kompendier, der kan 
erhverves gennem selskabet.
Endvidere arrangerer selskabet kvartervandringer og 
afholder foredrag.  
Således har vi et samarbejde med Agendaforening 
Nordvest om at holde foredrag i Karens Hus på 
Bispebjerg bakke 8. 
I år har selskabet deltaget med en stand ved Lersø-
festivalen, ligesom vi var til stede ved Grundtvigs-
kirkens sommerfest 21. juni, hvor vi delte stand med 
Foreningen Kulturnet, Bispebjerg.

Skulle man ønske at høre mere om lokalhistorisk selskab, 
eller vil man  tegne et medlemskab, kan kan man kontakte 
selskabets formand: 
Bo Öhrström, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 
40469984 email: bo.oehrstroem@gmail.com
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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 Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter 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

www.facebook.com/
Omradefornyelsefuglekvarteret

Hver torsdag siden maj har 
en gruppe unge taget hvide 
bidragter på, tændt tobak i 
røgpusteren og flyttet rundt 
på voks-plader fulde af bier 
og honning i bistaderne ved 
Ansgarkirken på Mågevej.

”Jeg kan slet ikke lide honning! Men 
det har været rigtigt sjovt at være 
med til”, fortæller Paw Petersen på 
19 år om honningprojektet, som 
blev igangsat af Områdefornyelse 
Fuglekvarteret i foråret 2014. 
Paw har sammen med andre 
unge fra Særligt Tilrettelagte 
Ungdomsuddannelser(STU) fra 
Hans Knudsen Instituttet (HKI) og 
Center for Specialundervisning 
for Voksne (CSV), lært en masse 
om bier og biers arbejde, og 
efterfølgende passet dem hen over 
sommeren. Han har siden maj 

været med under hele processen 
bag honningproduktionen, som har 
betydet, at der i sensommeren 2014 
blev indsamlet 300 kg honning fra 
Fuglekvarteret.

”Man lærer at høre efter”
Philip Engell på 19 år, der til dagligt 
er elev på HKI, har også været 
meget begejstret for projektet. 
Kun én gang er en elev blevet 
stukket, ”Og det var han selv ude 
om”, fortæller Philip. ”Man skal lukke 
sin dragt ordentligt, selvom det er 
varmt. Det havde han fået at vide, 
men gjorde det ikke, og så blev han 
stukket. Men så lærer man at høre 
efter”, griner Philip. ”Det har været 
vildt spændende at arbejde med 
et kaos af summende bier og se 
hvordan de arbejder i et helt særligt 
system. Jeg vil rigtig gerne prøve det 
igen” afslutter Philip.

Selvtillid og honningkage
På den sidste undervisningsdag 
bager eleverne honningkage, 
naturligvis med den honning de har 
høstet i Fuglekvarteret. 
Raian Ghoul der er 19 år fortæller 
hvor tryg hun er blevet ved bier 
efter denne sommer. Hun er også 
blevet mere tryg ved at stille sig 
op foran en masse mennesker og 
fortælle om projektet. Hun har 
holdt oplæg for en stor gruppe 
elever og deres forældre, og har på 
den måde fået formidlet alt det hun 
har lært om bier. 

Projektet har vist, at biavl 
har et potentiale til at indgå i 
undervisningen for denne gruppe 
af unge, som ellers kan have svært 
ved at finde fodfæste i almindelige 
uddannelsesforløb. Der er dog 
desværre ikke finansiering fra 

Områdefornyelsen til at fortsætte 
projektet i 2015, men potentialet 
er vist, og hvis nogle lokale 
virksomheder og institutioner vil 
fortsætte projektet, vil der også 
være honning fra Fuglekvarteret i 
efteråret 2015.

BIER, SELVTILLID OG HONNINGKAGER

STU 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

Et tilbud for unge mellem 16-25 år, 
der har brug for særlig støtte til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. 
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Områdefornyelsen siger TUSIND TAK for en 
forrygende kulturnat! 
Der kom omkring 1000 besøgende forbi 
Fuglekvarteret. Her deltog de i alt fra 
plantekasseworkshop, solnedgangsbøn og 
hattemageri til barbie-rundvisning, fægteopvisning, 
mennesketårne og syre-rock koncert.

Vi er glade for det store engagement blandt de 
deltagende foreninger og virksomheder, og vi 
glæder os allerede til næste år!

Flere af Fuglekvarterets have-
elskende beboere mødtes tirsdag 
d. 28. oktober på Områdefornyelse 
Fuglekvarterets sekretariat for at 
brainstorme om en Grøn Forening i 
Fuglekvarteret. 
Sandra Villumsen fra Byhaven 
2200 og Landsforeningen Praktisk 
Økologi inspirerede, delte erfaringer 
og satte gang i gode idéer. 
Foreningen vil arrangere spændende 
workshops, inspirerende foredrag 
og får ansvar for at starte og drive 
en eller flere byhaver i kvarteret. 
Det er også en mulighed for at 
dele dyrkningserfaringer, få ny viden, 
bytte frø og lære nogle nye, søde 
mennesker at kende.

Grøn Forening Fuglekvarteret 
afholder stiftende generalforsamling 
mandag d. 24. november. 
Denne avis udkommer efter mødet 
er afholdt, men alle er stadig 
velkomne til at kontakte CK2V@
tmf.kk.dk for mere information om 
medlemsskab.

GRØN FORENING

To uger i september var tre 
P-pladser på Stærevej omdannet til 
en lille indhegnet hundegård med 
græs, vand og godbidder. Det var 
Stærevejsområdets arbejdsgruppe, 
der stod bag det midlertidige 
projekt, der skulle undersøge 
behovet for et sted i området, hvor 
hunde kan løbe og lege frit. Der 
kom overvældende mange positive 
hilsner, gode inputs og billeder af 
glade hunde i hundegården.  Det 
gav samtidig lejlighed til at sætte 
fokus på parkeringsproblematikken 
på Stærevej efter kl. 18. 

SÅ DU MON HUNDEGÅRDEN?

PS. 
Igen i år opstiller 
Områdefornyelsen 
et juletræ i 
Glenteparken

Tilbagemeldingerne indgår i arbejdet 
med helhedsplanen for området der 
skal laves i løbet af 2015.
Næste midlertidige projekt vil 
blandt andet lyse Stærevej op.

Vi du også være med til at 
bestemme hvad der skal afprøves? 
Så er du velkommen til at 
deltage i arbejdsgruppen. Kontakt 
Områdefornyelsen eller læs mere 
om Stærevejsområdet på Facebook.

www.facebook.com/
Staerevejsomraadet
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Julen nærmer sig for de to allerbedste venner, 
Mabel og Betty, men alligevel er der husspektakler 
på alle etager. Er julen mon i fare? Musen i huset er 
heldigvis hævet over det hele, og den sørger for, at 
balladen får en lykkelig udgang. 
Forestillingen er arrangeret af Teater Nordvest.
Fra 2 til 5 år.
Gratis. NB! Tilmelding til Teater Nordvest på: tlf. 
38103609 eller mail teaternordvest@batida.dk

BØRN & UNGE BIBLIOTEKET KL. 9.30-10.15
EVENTYRFORTÆLLING
BIBLIOTEKETs fantasifulde og levende historie-
fortæller, Hanne, fortæller eventyr for de små.
Fra 3 til 4 år. 
Gratis. Med tilmelding.

SALEN KL. 10.30-11.30
VILDE LEGE MED DE MINDSTE
Krop og sind har brug for alsidig bevægelse, belast-
ning og sansestimulation uanset alder. Fysioterapeut 
Marianne Mogensen viser lege, der stimulerer bar-
nets sanser, balance og motorik heriblandt kolbøt-
ter, snurreture, rulninger og boldlege. Til sidst lidt 
babymassage og en kort orientering om babytegn.
Medbring et blødt underlag til din baby.
For forældre med børn i alderen 4 til 14 mdr.
Pris: 40 kr. pr. barn. Billetter kan købes på 
www.enkelbillet.dk/nordvest

VÆRKSTEDERNE, BEGGE DAGE KL 10-15
FaSTELaVNSkOSTuMEwORkShOp
Pris: 100 kr. pr. voksen
Undervisere: Annita Fjord Pedersen og Dorte Kampp
Så er der kostume-førstehjælp til alle.
Riv en weekend ud af kalenderen og tag på værk-
stedet med dine børn og få styr på fastelavnsud-
klædningen.

SALEN ( 2 FOREDRAG ) 
KL. 9.00 & KL. 10.30 
MØD FORFaTTER 
JOSEFINE OTTESEN
Josefine Ottesen vil fortælle 
om arbejdet med at skrive 
bøger og om serien 
Danerriget.
Fra 10 år og opefter.
Gratis. Med tilmelding.

BIBLIOTEKET OG UNGDOMSHUSET
FaSTELaVNSFEST 
Søndag 15. februar holder vi traditionen tro faste-
lavnsfest sammen med en række andre lokale 
aktører. Nærmere information vil blive lagt på vores 
hjemme-
side i 
ugerne 
op til 
arrange-
mentet.
For alle.
Gratis. 
Ingen 
tilmeld-
ing.

VÆRKSTEDERNE KL. 10.00-12.00
BØRNEVÆRkSTED: 
kRÆMMERhuSE 

Vi tager hul på december med juleværksted for 
børn, hvor der skal kreeres kæmpe kræmmerhuse 
til at julepynte BIBLIOTEKET med og små kræm-
merhuse til at tage med hjem og gemme julehem-
meligheder i.
For de ældste børnehavebørn og børn i indskolingen.
Gratis. Med tilmelding.

SALEN KL. 10.00-10.30
MuSIkuLLa - BØRNERYTMIk
Musikterapeut Ulla Hyldgård har sammensat et alsi-
digt program, der aktiverer alle barnets sanser. Der 
bliver bl.a. sunget gamle og nye børnesange, spillet 
på rytmeinstrumenter og leget med faldskærm, 
rasleæg og tørklæder.
Fra 1½ til 3 år.
Gratis. Med tilmelding.

SALEN KL. 10.30-11.00
SpILOTTEN & hOTTENTOTTEN: 
NISSER I NØD 

En hyggelig og sjov juleforestilling for de mindste.
Julemandens hue er blevet snuppet af julemusen. 
Uden hue får julemanden snot og snue, og det kan 
ikke blive rigtig jul. Sammen med den gode nisse, 
Nisselavs, drager vi ud for at finde julemusen, så 
julen kan blive reddet.
Fra 1½ til 5 år.
Gratis. Med tilmelding.

SALEN KL. 9.30-10.00
BIO FOR BØRN
BIBLIOTEKET viser et udvalg af nye og gamle 
børnefilm for de mindste. 
Fra 3 år.
Gratis. Med tilmelding.

BIBLIOTEKETs arrangementsprogram med 
tilbud til børn, unge og voksne i vinteren 2014/15
BIBLIOTEKET Rentemestervej 76 . 2400 København NV . www.bibliotek.kk.dk/bib
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SALEN KL. 10.30
BaBYBIO
Babybio er et filmarrangement tilrettelagt for ny-
bagte forældre. Der er dæmpet belysning i salen, så 
du kan tage din baby med ind, og på BIBLIOTEKET 
er der desuden mulighed for bleskift.
Tilmeld dig vores sms-service og få information 
om, hvad vi viser, ved at sende en sms til 1220 med 
teksten: kulturnv babybio
Gratis. Ingen tilmelding.

HELE HUSET, BEGGE DAGE KL. 10.00-16.00
JuLEMaRkED
BIBLIOTEKET giver den fuld skrue med julehyggen 
denne weekend. I SALEN vil der være boder, hvor 
man kan købe forskelligt kunsthåndværk. Desuden 
vil der i huset være teater for de små, et kræm-
merhuskursus for voksne, et kreativt værksted og 
et honninghjerteværksted for børn. De musikinter-
esserede kan glæde sig til en live julekoncert. Café 
Glad sælger glögg, æbleskiver og andre julegodter, 
og der vil være juletræssalg på pladsen.
Gratis. 

VÆRKSTEDERNE KL 10-15
JuLEINSpIRaTIONSDaG
kRÆMMERhuSwORkhOp
Med Susanne Sundenæs

Julet workshop 
med masser af 
inspiration til at 
lave tekstile kræm-
merhuse, som du 
kan hænge op i 
vinduet, på 
juletræet, bruge 
som bordpynt eller 
fylde med hjem-
melavede godter. 
Kræmmerhusene 
fores og pyntes 
med broderi, 
strik, bånd, perler, 
pailletter, hæklede blomster, ståltråd, fjer osv. Kun 
fantasien sætter grænser. 
Du kan se eksempler på Susanne Sundenæs’
juledesign på www.susannesundenaes.dk  
Vi har en del materialer, som er inkluderet i 
workshopprisen, og derudover vil Susanne have 
materialer til salg. Du kan også medbringe dine 
egne materialer.
Pris: 100 kr. 
Tilmelding: Der er 12 pladser på workshoppen. 
For at sikre dig plads kan du købe billet på  
www.enkelbillet.dk/nordvest  

SALEN, ALLE DAGE KL. 9.00-9.45 & 10.30-11.15
TEaTERGRuppEN BaTIDa: TO I ET 
huS - OG EN MuS… hOLDER JuL

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

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

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

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

IT-VÆRKSTEDET/NETHOOD
Tilbuddet er for alle, og du skal bare møde op. Her 
kan du i eget tempo lære om internettet, e-mail, 
tekst- og billedbehandling m.v. Det er frivillige, der 
hjælper dig, og det er gratis. Mandag, tirsdag og tors-
dag kl. 10.00-14.00 i BYDELSLABORATORIET på 2. sal. 

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

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

Café Glad, BIBLIOTEKET og Bispebjerg Lokaludvalg 
inviterer til folkekøkken den sidste torsdag i hver 
måned kl. 17.30-19.30. I december har vi dog rykket 
folkekøkkenet en uge pga. julen, så det er allerede er 
torsdag 18. december.

11
lør

Kom og spis et godt og nemt måltid mad. Vi 
tilstræber økologi og lokale råvarer, og der vil altid 
være en vegetarret.  
Pris: 45. kr. for voksne og ½ pris for børn.

BørneBogsFestival NV 2015 løber af stablen på 
BIBLIOTEKET fredag 27. og lørdag 28. februar 2015. 
BIBLIOTEKET vil disse to dage bugne af gode læsetil-
bud, og man vil kunne møde forfattere, høre oplæs-
ning, se børneteater, deltage i kreative workshops, 
lave mad med børnekogebogsforfattere og deltage 
i konkurrencer. Arrangementet er en del festivalen 
København Læser.

I alle skoleferier er der FerieCamp i Bispebjerg/
Nordvest. 
På BIBLIOTEKET er der FerieCamp i juleferien fra 
lørdag 27. december til tirsdag 30. december, hvor 
der vil være skak, fægtning, kickboksning, børne-
cirkusaktiviteter og kreative værksteder. 
Der vil også være FerieCamp i vinterferien fra 
mandag 9 til fredag 13. februar. 
På FerieCamps hjemmeside www.feriecamp.dk 
bliver der lagt programmer op for alle camps, men 
du kan også hente et trykt program på BIBLIOTEKET 
i ugerne op til ferierne.  
   

Krimiklubben er et samarbejde mellem 
BIBLIOTEKET Rentemestervej og Brønshøj 
Bibliotek, og klubbens arrangementer 
holdes derfor forskellige steder.
Stedet er angivet ved hvert arrangement.

TIRSDAG 2. DECEMBER KL. 19.30, SALEN
BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 2400 NV

THRILLER MED INTERNATIONALT 
FORMAT
Henrik Brun er forfatter til 
krimiserien om journalisten 
Ketil Brandt. Indtil videre 
tæller serien: Den danske 
lokkedue, Den norske lakaj, 
Den svenske løgner og Den 
finske patriot.
Anmelderne skrev bl.a.: ”…vi 
er meget langt fra samtale-
køkken, femikrimi og mors 
kødgryder i Henrik Bruns 
saftige debut” og “En international thriller med et 
spændingsniveau helt i top”.
Henrik Brun er uddannet journalist. Fra 1995 til 2004 
rejsende udlandsreporter og senere indlandsjour-
nalist på dagbladet Information. Fra 2005 og frem til 
nu: udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
I 2001 nomineret til den danske Cavling-pris. 
Vi serverer et glas vin/vand i pausen.

MANDAG 19. jANUAR KL. 19.30
Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 
Brønshøj

FRA UDENRIGSTJENESTEN TIL 
KRIMIPLOT
Mød forfatteren Mogens 
Blom (f. 1956), som har 
været ansat i Udenrigsmin-
isteriet i 17 år. I arbejdet 
med sin seneste roman 
Gidsel i Amman, der udkom 
i oktober, har han trukket 
på erfaringerne fra sin tid 
som seniorrådgiver i min-
isteriets mellemøstkontor. 
Han har gennem ti år rejst 
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TV-SEJ
Er du mellem 8 og 12 år, og kunne du tænke dig at 
lave TV? Så meld dig til TV-Sej! 
I TV-Sej skal vi planlægge, optage og redigere TV-
programmer. Du er selv med til at bestemme, hvad 
program-
merne skal 
handle om, 
og du lærer 
en masse om 
at producere 
tv. Projek-
tet bliver 
styret af en 
professionel 
underviser.
Hvert forløb varer en måned, og det foregår mandag 
og torsdag kl.16.00-18.00.
Meld dig til et forløb i december, januar, februar eller 
marts.
Som sæsonafslutning vil der blive afholdt en award-
fest på BIBLIOTEKET.
Læs mere om TV-Sej på bibliotek.kk.dk/bib
Fra 8 til 12 år.
Gratis. Med tilmelding.

HODJA BØRNEFILMKLUB
’Hodja fra Bispebjerg’ er en filmklub for børn, der går 
i 2. til 5. klasse, og som kan lide at se spændende, 
magiske og lærerige film. 
Filmarrangementerne foregår den anden søndag i 
hver måned og starter kl. 11. Efter hver filmvisning 
er der altid en aktivitet som for eksempel en lille quiz 
eller noget andet sjovt.
Filmarrangementerne er gratis.
Følg med på Facebook-siden: Hodja fra Bispebjerg

BIBLIOTEKSKLUBBEN 
Kan du lide at læse bøger? Så er Biblioteksklubben 
en god mulighed for at blive inspireret sammen med 
andre. I klubben anmelder vi vores yndlingsbøger, 
taler om nye og gamle bøger, læser sammen, ser film 
og hygger os. Klubbens medlemmer er med til at 
bestemme indholdet.
Sæsonens sidste møde i Biblioteksklubben er man-
dag 8. december kl. 16.00-17.30, men vi starter en ny 
sæson op i begyndelsen af 2015. Hold øje med vores 
hjemmeside for mere information.
Fra 9 år.
Gratis. 

TEGNEKURSUS FOR BØRN
På kurset lærer børnene at tegne efter genstande, 
eller billeder. Der skal arbejdes med lys, skygge og 
skraveringer m.m. Vi arbejder fortsat med blyant, og 
tusch og bruger teknikkerne enkeltvis og i kombi-
nation. Ind i mellem bruger vi maling og akvarel.
Kurset er for børn, der går i 3. til 5. klasse.
Fra 14  januar. 5 onsdag kl. 16.00-18.00. 
Underviser: Roshanak Kiadeh
Pris: 100 kr. Materialer er inkluderet i prisen. 
Tilmelding og betaling via: 
www.enkelbillet.dk/nordvest 

SAXO FORFATTERSPIRERKLUB
Forfatterspirerklubben er et skriveværksted for børn 
og unge. Deltagerne skal arbejde med sjove, spæn-
dende og udfordrende skriveopgaver, og undervejs 
får de vejledning og feedback fra en professionel 
forfatter.
Fra 11 til 18 år.
Forfatterspirerne mødes mandage i ulige uger kl. 
16.00-18.00 fra september til december. 
Medlemskab koster 300 kr. for en sæson.
Forfatterspirerne starter op på en ny sæson i begyn-
delsen af 2015. Følg med på vores hjemmeside, hvor 
der vil blive lagt information op om mødetidspunk-
ter m.m. 

HUSK!
TILMELDING TIL BØRNE- OG UNGDOMS-
ARRANGEMENTER På TLF.: 8220 5431.

RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

BORGERSERIVCE KVIK

KURSER OG KLUBBER FOR BØRN 

KRIMIKLUBBEN

CAFÉ GLAD

FOLKEKØKKEN PÅ BIBLIOTEKET

BØRNEBOGSFESTIVAL NV 2015

FERIECAMP
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Tirsdag 28. april kl. 17.00
københavns rådhus, 1599 københavn V

EKSKLUSIV RUNDVISNING PÅ 
KØBENHAVNS RÅDHUS
kom ind bagved 
og få rådhusets 
historie.
OBs! det er kun 
for medlemmer, 
og der betales 
særskilt for dette 
arrangement. 
pris: 100 kr.   

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM KRIMIKLUBBEN
Et medlemskort koster 150 kr. for hele sæson 
2014/2015 og giver fri adgang til alle arrange-
menter, undtagen udflugten til københavn rådhus. 
adgangsbilletten til københavns rådhus betales på 
stedet. 
klubbens medlemmer får udleveret en gratis billet til 
Cinemateket, og til de andre arrangementer møder 
man bare op.
som ikke medlem: Billet til et enkelt arrangement 
koster 50 kr. og kan købes på de to biblioteker.
Ønsker man spise i Café glad inden arrangemen-
terne, kan man reservere bord på pilegården på 
tlf. 30 36 95 80 og på BiBliOTEkET på tlf. 30 36 95 40.

Køb Medlemskort:
BiBliOTEkET    eller
rentemestervej 76
2400 københavn NV
Tlf: 8220 5430

Online på: www.bibliotek.kk.dk/brh eller 
www.bibliotek.kk.dk/bib 

intensivt i Mellemøsten og var involveret i håndte-
ringen af Muhammedkrisen, ligesom han befandt 
sig på radisson sas-hotellet i amman, da det blev 
bombet i 2005. gidsel i amman er første del af en 
serie om efterretningsagenten Maiken Tarp.

sØNdag 22. fEBruar kl. 14.00
Cinemateket, gothersgade 55, 1123 københavn k

SØNDAGSHYGGE I CINEMATEKET
Bo Tao Michaëlis introducerer filmen Den røde cirkel.
Om filmen skriver han: 
”den franske filminstruk-
tør Jean-pierre Melvilles 
den røde cirkel fra 1970 
er en af de mest klassiske 
kupfilm, magnifikt og 
minutiøst bygget op 
på genrens dramatiske 
regelsæt. 

Tre mænd mødes 
både tilfældigt og 
nødvendigt om-
kring et kompliceret 
diamantkup. Nemlig 
den ensomme city-
rotte alain delon 
med kærestesorg, 
den pensionerede 

politimand Yves Montand med et al-
koholproblem og gian Maria Volonté, som desperat, 
men også klartskuende gangster. ført sammen af 
skæbnen i en af alle tider største film af slagsen.”
kun for medlemmer. Tilmelding er nødvendig.
få en gratis billet på Brønshøj Bibliotek eller på 
BiBliOTEkET. den udleverede billet ombyttes på 
dagen til en nummereret billet. 

ONsdag 11. MarTs kl. 19.30
BiBliOTEkET, rentemestervej 76, 2400 købehavn NV

JOURNALISTEN OG 
HYPOKONDEREN
Journalist og forfatter Hans davidsen-Nielsen 
fortæller om sin krimidebut: 

Hypokonderens død.
Hans davidsen-Nielsen 
har blandt andet beskæf-
tiget sig med efterret-
ningstjenesternes historie 
og skrevet Spionernes krig 
(2008) og En højere sags 
tjeneste – PET under den 
kolde krig (2007).
Tidligere har han skrevet 
Værnet – den danske SS-
læge i Buchenwald (2003) 

om Carl Værnet og Danskeren på Guantanamo – 
den personlige beretning om slimane Hadj 
abderrahmane (2004).

Berlingske Tidende 
skrev om 
Hypokonderens død: 
“Hans davidsen-
Nielsen fortæller sin 
historie ligefrem og 
uden ét overflødigt 
ord. Han skriver 
med en skarp-
skyttes præcision 
i detaljen og en 
fin humoristisk 
undertone. som 
læser føres man 
gradvis længere 
og længere ind 
i terrorkrigens ubønhørlige logik og 
konsekvens. Og kønt er det ikke”.

KRIMIKLUBBEN

Brønshøj Bibliotek 
frederikssundsvej 175
2700 Brønshøj
Tlf: 8220 5740



Fredag den 27. februar kl. 15.00-17.00
”Dette burde skrives i nutid ” af Helle Helle 
(Rosinante & Co. 2011) 

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

Fyraftensmøder 
Fire onsdage kl. 17.00
Se mere på www.grundtvigskirke.dk og på 
Facebook. 

MALERWORKSHOP 
Tilbud fra Foreningen Kulturnet om ma-
lerworkshop i Karens Hus

Af Jette Varn
Efter Nytår åbner vi mulighed for at oprette 
en lørdagsmaler gruppe. 
Vi har fået tilskud fra Kultur- og Fritidsforvalt-
ningens foreningspulje, så vi kan få forbedret 
lysforholdene i både undervisningslokalet og 
samlingsstuen. 
Selv om vi stadig har mulighed for hyggebe-
lysning i samlingsstuen, bliver der installeret 
armaturer, så lyset kan komme tæt på dagslys.
Fra Lokaludvalget har vi fået tilskud til nye 
staffelier.
Planen er, at Lørdagsmalerne mødes hver an-
den lørdag med start 17. januar.  Vi forventer 
gruppen skal være selvkørende, men kan na-
turligvis lave aftaler om ekstern undervisning.
Man kommer med egne materialer, men der 
vil være en begrænset mulighed for at have 
tørringsplads til lærreder. 
Man skal være medlem af Kulturnet for at del-
tage og så skal vi betale en lille brugerafgift 
som hjælp til forbrugsartikler til huset, i alt kr. 
300.- pr. år.
Hvis du er interesseret, så meld tilbage til for-
eningen.kulturnet@gmail.com eller på tlf. 
22 13 87 10.

opfører en ny udgave af det traditionelle kryb-
bespil skrevet og instrueret af Karin Sjørup 
Østedgaard.

Luciagudstjeneste 
Fredag den 12. december kl. 17
B›rn fra TKs Ungdomsgård går Luciaoptog sam-
men med alle andre børn, som ønsker at være 
med. Efter en kort gudstjeneste er der Lucia-
brød til alle deltagere - små som store. 

Julefest 
Tirsdag den 30. december kl. 14
Traditionel julefest for hele familien med for-
tælling, sange, salmer, dans om juletræet og 
besøg af en rigtig julemand. Der er fælles kaf-
febord og æbleskiver, samt godteposer til alle 
små slikmunde. Der er gratis adgang.

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

MØDER OG ARRANGEMENTER

Adventsmøde 
Tirsdag den 16. december kl. 14
Skuespiller Lene Maimu fortæller og læser op 
af bl.a. Selma Lagerløf, Hjalmar Søderberg og 
Hans Christian Ægidius. Kaffebord   20 kr. 

Litterær studiekreds 
Fredag den 30. januar kl. 15.00-17.00
”Det nemme og det ensomme” af Asta Olivia 
Nordenhof (Basilisk 2013)

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

Mestrene ved Sainte-Clotilde i Paris 
Torsdag den 4. december kl. 19.30
Jakob Stevns-Lorentzen spiller værker af Cæ-
sar Franck, Charles Tournemire, Jean Langlais 
og Pierre Cogen. 

J.S. Bach og hans elever 
Torsdag den 8. januar kl. 19.30
Babett Hartmann spiller værker af C. P. E. 
Bach, Joh. Ludwig Krebs, Joh. Gottfried Mü-
thel. Entr‚ 20 kr.

Louis Vierne I - Mesteren fra Notre Dame 
Torsdag den 5. februar kl. 19.30
Mads Høck spiller Viernes 3. Orgelsymfoni 
samt fantasi-stykker.
Entr‚ 20 kr.

Julekoncert: Det Unge VokalEnsemble
Torsdag d. 11. december kl. 19.30
Julemusik af bl.a. Distler, Poulenc, Benett, 
Vestergård og Dupré
Poul Emborg dirigerer og Mads Høck spiller 
orgel. 
Gratis adgang

Kantategudstjeneste
S›ndag den 21. december kl. 14
Grundtvigs Kirkes Kor og Barokensemble op-
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Nyt fra Grundtvigs Kirke
fører J. S. Bachs kantate nr. 147 ”Herz und Mund”.
Solister: Klara Lucia Thordsen, Mia Bergstrøm, 
Jacob Andersen og Simon Duus.
Mads Høck dirigerer. Palle Kongsgaard er præst.

Det Danske Drengekors julekoncert
Søndag den 21. december kl. 20
Den traditionsrige koncert er manges indledning 
til julen. Kristine Vad dirigerer og Mads Høck spil-
ler orgel. Entré 75 kr. 

Musikgudstjeneste 
Søndag den 25. januar kl. 14
Helligtrekonger-tiden afsluttes med en mu-
sikgudstjeneste med værker af Heinrich Schütz. 
Ord og toner flettes sammen i udvalgte satser 
fra hans ”Psalmen Davids” og fra ”Symfoniae Sa-
crae III”. Grundtvigs Kirkes barokensemble og kor 
med solister medvirker under ledelse af organist 
Babett Hartmann. Inge Lise Løkkegaard er præst. 

Musikgudstjeneste
S›ndag den 8. februar kl. 14
Gudstjenesten bygger på den engelske Evensong 
tradition og rummer værker af bl.a. Benjamin Brit-
ten og Herbert Howells. 
Grundtvigs Kirkes kor dirigeres af Babett Hart-
mann og Mads Høck spiller orgel. Palle Kongs-
gaard er præst. 

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

Severin
Hver onsdag kl. 10-13
Grundtvigs Kirkes kravle-og legestue ”Severin” 
er åben året rundt, og det er gratis at være med. 
Legestuen er for 0-4-årige og deres forældre, 
dagplejemødre eller vuggestuepædagoger. Der 
er god plads at boltre sig på bløde tæpper på gul-
vet og masser af legetøj. Man kan spille musik og 
danse med børnene. Mulighed for at spise med-
bragt mad, der er høje stole. Maden kan varmes 
i køkkenets ovn eller mikroovn.

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

Krybbespil 
Søndag den 7. december kl. 16
Grundtvigs Kirkes børneteater ”Stjerneteatret” 



Hvad er Bispebjerg Lokaludvalg? 
Bispebjerg Lokaludvalg er en rådgivende lokalpolitisk 
institution, der er en del af Københavns Kommunes 
politiske system. Udvalget har 23 medlemmer. Hvert 
af de politiske partier, der er repræsenteret i Borger-
repræsentationen, kan udpege et medlem til lokal-
udvalget. De øvrige medlemmer vælges af bydelens 
netværk.  Alle er valgt for en fireårig periode. 
Lokaludvalget skal være bindeled mellem Borger-
repræsentationen og Bydelens befolkning, og skal 
medvirke til sammenhæng i Københavns Kommunes 
bydelsrettede aktiviteter.            

Hvad er Bispebjerg Bydel
Bispebjerg Bydel er den del af Københavns Kommune, der stræk-
ker sig fra Borups Allé i vest til Ryparken i øst og fra Utterslev Mose 
i nord til Ringbanen i syd. Bydelen har 50 000 indbyggere, og 
består af fem bydelskvarterer: 1) Nordvestkvarteret, 2) Utterslev, 
3) Emdrup, 4) Bispebjerg (“På bjerget”), og 5) Ryparken.
Kvartererne er forskellige, men har til fælles, at de ligger på den 
højderyg, man kalder Bispebjerg Bakke. Nordvestkvarteret er 
folkerigest med 23 000  indbyggere. Der bor 5 000 i Utterslev, 4 
000 ”På Bjerget”, 12 000 i Emdrup og 4 000 i Ryparken. 
10 % af Københavns Kommunes indbyggere bor i Bispebjerg 
Bydel, der har størrelse som en gennemsnitlig dansk kommune.

Hvad er Bydelsavisen? 
Bydelsavisen udgives af Bispebjerg Lokaludvalg på vegne af 
Københavns Kommune.
Avisen husstandsomdeles 4 gange om året i 29 000 eksem-
plarer i Bispebjerg Bydel, og er den eneste bydelsdækkende 
avis. Det er avisens ottende årgang. 
Bydelsavisen informerer om offentlige planer, byggerier, 
serviceændringer og begivenheder i lokalområdet. Avisen 
informerer også om begivenheder og aktiviteter i bydelens 
ikke-kommercielle foreninger og netværk, og opslag i Bydels-
avisen herom er gratis. Læserbreve og debatindlæg optages, 
hvis de har relevans for bydelen. 
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NU ER DET NOK
Underskriftsindsamling 
mod busforringelser
Af Pia Liske
Kære bruger af bus 14. 
Hvis du er vred og frustreret over den 
alvorlige forringelse i busbetjeningen, 
som kommunen har påført dig som 
en konsekvens af etableringen af ”Den 
kvikke vej” så skriv under på protestskri-
velsen og send den til:

Pia Liske, Ryparken 39, 1.tv. 2100  Ø

Ryparken-Lundehus. 
En bydel i Rusland?

Det skulle man tro, med den dårlige bus-
betjening vi efterhånden har.
Bussen kører ikke så ofte som før – bus-
stoppesteder er nedlagt. 
Det er svært eller umuligt at komme frem. 

Vi borgere i Ryparken-Lundehus proteste-
rer kraftigt mod de gentagne forringelser 
i busbetjeningen af vort område.
Selv om vi bor i udkanten af København, 
så er vi også københavnere – skattebor-
gere og indbyggere i Danmarks hoved-
stad.

Vi forventer og kræver derfor, at kom-
munen sørger for, at busbetjeningen i 
vort område lever op til de standarder, 
man med rimelighed må kunne forvente 
som borger i en metropol.  

Er du enig i dette, så skriv dit navn og 
din adresse på listen senest 5/12 og 
send din/jeres underskrifter til bolig-
foreningsinitiativet ved: Pia Liske, 
Ryparken 39, 1.tv. 2100  Ø
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Støj fra Helsingørmotorvejen 
Lokaludvalget har kontaktet Trafikminister  Magnus Heunicke for at 
høre hans tanker om fremtidig afhjælpning af støjbelastningen af 
boligerne omkring Helsingørmotorvejen. 

Magnus Heunicke svarer: 
Kære Alex Heick
Tak for din henvendelse af 18. oktober 2014 vedrørende støj fra 
Tuborgvejbroen til Hans Knudsens Plads.
Jeg kan forstå, at der under mine forgængere er gennemført en række 
støjreducerende foranstaltninger langs den inderste del af Helsingør-
motorvejen. Det drejer sig bl.a. om tilskud til støjisolering af boliger 
og etablering af støjskærme.

Med hensyn til dit forslag om at forlænge støjskærmen på østsiden af 
motorvejen ved Ryparken vurderer Vejdirektoratet, at en støjskærm 
på denne del af motorvejen kun vil have en reel støjreducerende 
effekt på de nederste etager i etageejendommene. Etageejendom-
mene mod motorvejen og Lyngbyvej er forsynet med lydruder, som 
vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning til at reducere 
støjen i lejlighederne.

Du har ret i, at Vejdirektoratet afventer færdiggørelsen af Nordhavns-
vej, før der udlægges ny asfalt på den inderste del af Helsingørmo-
torvejen. Da Nordhavns-vejen åbner i slutningen af 2015, forventer 
Vejdirektoratet at udlægge ny asfalt i løbet af 2016.

Hvis du har yderligere spørgsmål til Vejdirektoratets arbejde på støj-
området, er du velkommen til at kontakte dem.

Magnus Heunicke

Kom til cafémøde om sundhed
– og find ud af, hvilken vej vi skal gå

Hvordan kommer flere til at trives og leve sundere på Bispebjerg og 
Nørrebro? Kom til cafémøde og giv os din mening og få et måltid mad. 
Der er leg for børnene.

ønsker du
•	flere	sundhedstilbud	i	boligområderne?
•	præmier	til	dem	der	stopper	med	at	ryge?
•	større	fællesskab	med	dine	naboer?

Dine bud bliver en del af Københavns nye sundhedspolitik. 
Her sætter vi særligt spot på psykisk sundhed, alkohol og stoffer.

Cafémødet finder sted
4. december 2014 Kl. 16.30–18.30 
forebyggelsesCenter nørrebro
mimersgade 41, 2200 københavn n

Der vil være 
mad med smag 
og konkurrence 

med præmie

Foto: M
ark Thyrring

                             NU  ER  DET  NOK ! 
 

Igen har kommunen alvorligt  forringet vilkårene for os passagerer, 
der benytter bus 14 – denne gang ved at nedlægge stoppestederne 
ved  Haraldsgade og på Vibenshus Runddel.   
 

Vi protesterer kraftigt mod de gentagne forringelser i 
busbetjeningen af vort område  

Selv om vi bor i udkanten af København, så er vi også københavnere 
– skatteborgere og indbyggere i Danmarks hovedstad 

Vi forventer og kræver derfor, at kommunen sørger for, at 
busbetjeningen i vort område lever op til de standarder, man med 
rimelighed må kunne forvente som borger i en metropol  
 

Er du enig, så skriv dit navn og din adresse her senest 5/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle jeres underskrifter vil blive fremlagt for Københavns Kommune. For mere 
information ring eller SMS til Pia Liske på tlf.: 20 21 95 43 

Underskriftindsamlingen er startet af beboere fra lokale boligforeninger 

HF 
En uddannelse Danmark ikke kan undvære

Af Anne Frausing
Rektor, HF-Centret Efterslægten
HF er mit hjerteblod. Så er det sagt. Jeg 
bliver altid indigneret, når uvidende eller 
bevidst manipulerende politikere kaster 
smuds og fordomme på HF-uddannelsen 
og på kursisterne. 
På det seneste har vi lagt øre til følgende 
udtalelser:
• ”... hf’ere sidder bare og piller næse og ved 
ikke, hvorfor de er der.”
• ”HF tiltrækker elever med de ringeste fag-
lige forudsætninger fra folkeskolen.”
• ”Kan det være rimeligt, at HF giver adgang 
til alle uddannelser?”
• ”standpunktskarakterer vil mindske fra-
været.”
Regeringen har nu besluttet, at alle de 
gymnasiale uddannelser skal underkastes 
et eftersyn.
Fakta er, at HF er den gymnasiale uddan-
nelse, der løfter mest og uddanner flest 
mønsterbrydere. Den unikke evaluerings-
kultur giver et dynamisk og åbent lærings-
miljø, som udvikler selvtillid og fremmer 
læring.
HF er om nogen uddannelse et mødested 
for alle grupper i samfundet. Den er et 
åbent område, fagligt og socialt, samt et 
bevis på, at samfundet i stigende grad har 
behov for mange veluddannede unge – 
også fra de sociale grupper, for hvem ud-
dannelse ikke er en selvfølgelighed. 
HF er skabt som et modbillede til det eli-
tære uddannelsesbillede, der prægede 
samfundet for 50 år siden, da HF så dagens 
lys. Og den er fortsat et modbillede, som 
tiltrækker mange både unge og voksne, 
der vil noget andet end det, de treårige 
gymnasiale ungdomsuddannelser kan til-
byde. HF har i alle årene været bølgebryder 
for nytænkning af pædagogiske og didak-
tiske tilgange i undervisningen, herunder 
studiemetodik, lektie- og studieværksted, 
nye arbejdsformer og vejledning.

Lad os hjælpe myndigheder og beslut-
ningstagere med at besinde sig på HF’s 
kerneværdier i de forandringsprocesser, 
som er sat på dagsordenen, og hvor HF helt 
forudsigeligt endnu engang er i skudlinjen. 
På Efterslægten hjælper vi gerne. Her ved 
vi, hvad det handler om, og her har vi lan-
dets bedste resultater.

HF-Centret Efterslægten på Hyrdevan-
gen 62 er bydelens eneste gymnasiale 
uddannelse. Her uddannes hvert år 
mange hundrede unge og voksne, og 
Efterslægten er som sådan i den grad 
med til at løfte Bispebjerg som uddan-
nelsesbydel. I dette debatindlæg giver 
rektor Anne Frausing sit bud på hvorfor 
HF-uddannelsen i almindelighed og HF-
Centret Efterslægten i særdeleshed er 
intet mindre end uundværlig.

En kendt politiker og tidligere under-
visningsminister sagde engang: ”Hvis 
vi ikke havde HF måtte vi opfinde den.”
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Udehus i Skolehaverne 
tættere på at blive realiseret
Af Form Friborg

Københavns Skolehaver på Bispebjerg er en kæmpe 
succes, - så stor at at de fysiske rammer er tæt på at 
sprænges. 
Derfor er det et stort ønske at få bygget en egentlig 
undervisningsbygning i haverne. Et projekt, som vi 
kalder ”Udehuset”. Denne undervisningsbygning skal 
sikre, at det også fremover er muligt for at så mange 
børn som muligt fra Københavnske skoler at komme og 
få undervisning i haverne.

Københavns Kommune har, - godt opbakket af Bispebjerg 
Lokaludvalg, - valgt at satse på et visionært kommunalt 
skolehavetilbud på Bispebjerg. Siden da har efterspørgslen 
fra de Københavnske folkeskoler været overvældende. 
Med folkeskolereformen er efterspørgslen bestemt ikke 
blevet mindre. 

Ønsket om at deltage i vinterskolehavetemaerne var i år så 
stor, at mere end dobbelt så mange klasser, som skoleha-
verne har undervisningsmæssig kapacitet til, ønskede at 
komme ud i haverne og deltage i undervisningen. 
Her kunne Københavns Kommunes Børne og Ungdomsfor-
valtning heldigvis træde hjælpende til med en ekstrabevil-
ling, så det blev muligt at få de allerfleste af klasserne fra de 
Københavnske skoler ud til undervisning i skolehaverne.
Men når så mange børn skal deltage også i vintersæsonen, 
bliver pladsen trang. 
Normalt starter undervisningen i et vinterskolehavetema i 
kulturhuset Karens Hus på Bispebjerg Bakke - hvorefter der 
trækkes ned i haven, hvor den praktiske del af undervisnin-
gen foregår. 
Karens Hus er egnetlig ikke velegnet til undervisningsbrug, 
men det er den eneste mulighed, som vi har. Med så mange 
hold, som vi skal have igennem i år, kommer vi til at ”fylde” 
hele huset, som også har andre formål. 

Stor efterspørgsel på speciel undervisning
Endvidere er i sommersæsonen stor efterspørgsel på speciel-
le undervisningsarrangementer, hvortil vi dog totalt mangler  
fysisk plads og faciliteter, selvom vi med glæde ville imøde-
komme sådanne ønsker - til glæde for børn i folkeskolen.
Eksempelvis samarbejder vi tæt med Lærerseminariet i 
København (Metropol) og Pædagoguddannelsen i Jelling 
(UCL) om at udbyde kompetencegivende undervisning  
vedrørende skolehaver og udeskole, idet vi arrangerer prak-
sisorienterede skolehavekurser for lærere og pædagoger.
Udover dette er der fra skoler og kommuner i hele landet 
(og udlandet) en overvældende interesse i at komme og 
se og høre om Københavns Kommunes velfungerende og 
visionære tiltag med at skabe skolehaveundervisning af 
høj kvalitet - ligesom vi gerne vil kunne udvide den del af 
aktiviteterne, hvor lokale og nationale foreninger kan lægge 
deres arrangementer om natur, økologi, bæredygtighed og 
læring m.m. i Skolehaverne. 
Sådanne ting er alt sammen noget, som vi gerne tilbyder, når 
blot det ikke går ud over vores kærneydelse - fordi sådanne 
aktiviteter åbner haverne mod omverdenen.
Men selvom Karens Hus er et dejligt sted, er det i grunden 
uegnet til skoleformål, og der er slet ikke plads nok. Under-
visning  bør foregå i en bygning, der er egnet hertil. 

Udehuset er en træbygning, der hele året kan anvendes til undervisningsformål i Skolehaverne

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

20 . marts 2015.               Deadline  for  indlæg  8.  marts

Ingen af de nuværende bygninger på Skolehavernes område er 
egnet til undervisningsbrug. Og slet ikke i vinterperioden

Karens Hus kommer til at bugne
Karens Hus, det lille gule hus på Bispebjerg 
Bakke, kommer ganske vist indtil videre til 
at bugne af aktivitet. 
I skolehaverne må vi dog se i øjnene, at vi 
er ved at sprænge de fysiske rammer og 
vokse ud af huset, som også bebos af fire 
andre foreninger og brugergrupper. 
Derfor har vi i samarbejde med Bispebjerg 
Lokaludvalg fået udarbejdet et skitsepro-
jekt til en ny undervisningsbygning kaldet 
”Udehuset”. Et hus bygget af naturmate-

rialer, som på smukkeste vis vil passe ind i 
skolehavens grønne omgivelser. 
Huset vil give tidssvarende rammer for 
undervisning, og vil skabe bedre mulighed 
for at bruge haverne hele året rundt. 

Visionen med skolebygningen ”udehuset” 
er, at det skal skabe rammen for et fremti-
digt nationalt skolehavecenter, som favner 
og tilbyder professionel ekspertise til folk i 
alle aldre, der har mod på havebrug, natur, 
læring og jord under neglene. Projektet er 

nu så langt, at skitseprojektet er færdigt, 
og så godt som alle detaljer er planlagt. 

Fredningsmyndighederne har givet deres 
tilladelse - så nu mangler der blot finan-
sieringen.
Men her håber vi på, at forhandlinger i 
Borgerrepræsentationen om brugen af 
nogle ikke forbrugte midler fra 2014 kan 
medføre, at udehusprojektet snart kan 
gennemføres og blive en realitet i Skole-
haverne på Bispebjerg. 

Nyt fra 

Foreningen Kulturnet
c/o Karens Hus. Bispebjerg Bakke 8 
2400 København NV      
Tlf.  +45 22 13 87 10 

JULESTUE i Karens Hus
Bispebjerg Bakke 8.
Lørdag, 29. november kl. 13 – ca. 17
 Pris: kr. 35.-

Igen i år holder vi  i samarbejde med 
Agendaforeningen julestue i Karens Hus. Vi 
sørger for ler, gran, lys  og naturmaterialer, 
så vi kan råhygge os med kaffe/te, lune 

æbleskiver og andet mundgodt samtidig 
med vi laver juledekorationer til eget brug.

Takket være tilskud fra lokaludvalget får vi 
som noget nyt  i år besøg af musikeren Leif 
Willumsen, som akkompagnerer vor flid 
med akustisk guitar. Leif er blues spiller, 
men mon ikke vi også får et par enkelte 
julemelodier. I skal heller ikke snydes for 
en god historie, fortalt af Jette Varn.
Gerne tilmelding:  foreningen.kulturnet@
gmail.com eller 22 13 87 10.

Foredrag om keltisk astrologi
Karens Hus v/ Jette Varn
ti. 13. januar kl. 19.00. Pris: kr. 35.-
Mød dit træ – og kend dig selv lidt bedre
Du kender sikkert det soltegn du hører til, 
men vidste du, at de keltiske druider udvik-
lede en måneastrologi som var baseret på 
13 x 28 dage + en navnløs dag, svarende 
til kvindens månedlige cyklus.
Hvert træ har en træånd siger druiderne. 
Træets ånd præger det menneske, som 
fødes i dets periode, og det er beskrivelsen 

af de 13 træer, og hvad de hver især bety-
der for dannelsen af din personlighed, du 
vil møde i denne måne astrologi.
Du får indblik i et før kristent samfund, 
hvor der herskede en dyb omsorg for den 
jord, vi bebor, hvor mænd og kvinders 
retsstilling var jævnbyrdig, baseret på 
gensdig respekt, og musik og storytelling 
var i højsædet.
Gerne tilmelding:  foreningen.kulturnet@
gmail.com eller 22 13 87 10.

Bogen Keltisk astrologi er nu på gaden 
og kan bestilles gennem forlaget: info@
fontana-books.com
Så hvis du mangler en julegaveide, er her 
et alternativ. 

Bogens pris er kr. 125,- + forsendelse kr. 30.

Leif
Willum-

sen


