
Her påtænkes løbende arrangeret kulturelle arrangementer 
-  musik, dans, performance, foredrag og oplæg for lokale 
beboere og andre.

Fællesskab et formål
Iværksætterne bag VERDENSHJØRNET udtrykker ønske om at 
skabe et rum, hvor man som lokal føler sig hjemme, og som 
man har lyst til at være en del af.
Desuden vil man støtte nye ideer og gode tiltag i lokalmiljøet 
for at skabe et nyt, hyggeligt, kulturelt centrum i Nordvest.
Hvis man har en idé til en taler, en workshop, en optræden, eller 
en event, som man synes, at andre må opleve, vil VERDENS-
HJØRNET gerne samarbejde og lægge ” hus” til.  I så fald send 
en mail til verdenshjoernet@hiiyou eller ring til 30 22 94 82.    

Et midlertidigt projekt
Verdenshjørnet er et midlertidigt projekt, som påregnes at fort-
sætte, indtil byggeriet af Kampsportens Hus påbegyndes. Hvis 
VERDENSHJØRNET i mellemtiden har vist sig at være en succes, 
vil det nok til den tid blive tilbudt at flytte et nyt sted hen. 

Projektarbejdet med Kampsportens Hus
På længere sigt er Skodagrunden reserveret til byggeri af et 
såkaldt ”Kampsportens Hus”.
Hvornår Kampsportens Hus bliver en realitet er usikkert. Det vil 
koste over 100 mio. kr. at bygge. Projektet er stadig på tegne-
brættet, og er endnu ikke fuldt finansieret, men der foregår en 
tæt dialog med fonde herom. 
Det aktuelle mål er, at Borgerrepræsentation tager stilling til 
finansieringen af Kampsportens Hus i foråret 2017. Som et led 
heri skal der i de kommende måneder udarbejdes et konkur-
renceprogram for projektet for Kampsportens Hus. 
Der er nedsat dels en projektudviklingsgruppe dels en følge-
gruppe. 
I projektudviklingsgruppen sidder blandt andet et stort antal 
repræsentanter for forskellige lokale idrætsgrupper, der skal 
komme med forslag til visioner og funktioner for huset. Følge-
gruppen skal medvirke til at kvalificere disse forslag med særligt 
fokus på, hvordan visioner og funktioner hænger sammen med 
intentionerne for bydelen og for bylivet. 
Herudover vil der være fokus på, hvordan andre foreninger end 
de tre, som sidder med i projektudviklingsgruppen, kan gøre 
brug af huset. I følgegruppen sidder bl.a. Nørrebro Lokalud-
valg, Bispebjerg Lokaludvalg, lokaludvalgssekretariaterne og 
Nørrebro Idrætsråd. 
                                                                                            AHe
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Verdenshjørnets to projektmanagere. 
Kristoffer Darving (TV) og Roo Kenney (TH)

Hvad sker der lige på Skodagrunden?

I disse dage rejser sig en midlertidig containerby på 
Skodagrunden. Det er grupperne Hii You og CPH 
Containers, som er gået sammen med en gruppe 
såkaldte mad-iværksættere om at skabe en slags 
gadekøkken kaldet VERDENSHJØRNET.  HiiYou.org 
hjælper mad-iværksætterne med at komme i gang 
med drømmen om at lave lækker gademad, og har 
arbejdet nært sammen med lokale iværksættere på 
Nørrebro og i Nordvest om at skabe et permanent 
street food marked med lokale kræfter bag disken.

Hvad og hvornår?
VERDENSHJØRNET indvies 18. november (hvilket er 
efter avisens deadline, så vi kan ikke bringe billeder 
herfra). Herefter holdes åbent alle ugens syv dage 
indtil januar 2018. 
I tillæg til en god håndfuld kvalitets street-food 
boder, bliver der også etableret et overdækket og 
opvarmet rum med lounge, bar og en lille scene. 

Første spadestik til idrætshallen bliver taget af Per-Henry Nilsson flankeret 
af Torsten Stephensen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter (tv) og konstitueret 

souschef på Lundehusskolen Oliver Schulz. Foto: Michael Paldan

Så blev det til en Idrætshal i Emdrup alligevel!
Per-Henry Nilsson har kæmpet kampen siden 2004, og forleden 
kunne han grave første spadestik til hallen ved Lundehusskolen, 
der både skal komme elever og lokalsamfund til gode

”Jeg har overlevet seks forskellige borgmestre, og det har været en kamp 
at få kommunen til at forstå, at det var nødvendigt for lokalområdet.”
Sådan lyder det fra Per-Henry Nilsson, der som skolebestyrelsesmedlem 
begyndte at kæmpe for en ny idrætshal ved Lundehusskolen i 2004. 
Han  er forlængst trådt ud af skolebestyrelsen, da han ikke længere har 
børn på skolen, men han har fulgt projektet tæt som aktiv borger og 
medlem af Bispebjerg Lokaludvalg.
Han glæder sig over, at byggeriet nu kan gå i gang, og hallen skal stå klar 
næste år. Og den skal både være til gavn for skolen og lokalsamfundet 
i øvrigt.
”Den skal tilføre lokalområdet noget og virke åben og ikke lukket, og 
imødekommende frem for afvisende,” lyder det fra arkitekt Torsten 
Stephensen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som står bag byggeriet.
Oliver Schulz, som er konstitueret souschef på Lundehusskolen, er helt 
med på, at hallen skal være åben for lokalsamfundet.
”Vi vil gerne invitere klubberne indenfor,« siger han, og glæder sig sam-
tidig over, at renoveringen af den gamle hovedbygning på skolen går i 
gang til næste år.”

                      

Tegning af Lundhusskolens fremtidige idrætshal set fra nordvestNy idrætshal  - Lundehusskolen
Pricipvisualisering
Set fra Nord-Vest
12-02-2016

Stort borgermøde om uro og utryghed. Se artiklen herom på side 3



Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Budgetforlig og uro
De to mest markante begivenheder i by-
delen i den senere tid er efter min vurde-
ring dels budgetforliget og dels urolighe-
derne på Frederiksborgvej.

Budgetforliget
Københavns Kommunes budgetforlig for 
2017 er ikke så ringe endda. Der forudses 
ikke markante besparelser i bydelen, og 
når det handler om nye initiativer og ny 
økonomi, er Bispebjerg Bydel nævnt en 
del gange i forliget:

Ryparken Idrætsanlæg
Der er afsat 1 million til en renoverings-
plan for Ryparkens Idrætsanlæg – og der 
er enighed om, at spørgsmålet om penge 
til en egentlig ombygning kan indgå i 
budgetforhandlingen for 2018. 
Denne sag har Bispebjerg Lokaludvalg  
været meget involveret i, og beslutnin-
gen hilser vi velkommen.
Samtidig udmøntes 28,8 mio. kr. i anlæg 
i 2017 til skybrudssikring, hvoraf en væ-
sentlig del går til de grønne områder ved 
Ryparkens Idrætsanlæg og ved Tagensbo 
Skole. Også disse forhold har lokaludval-
get været involveret i, og det er fint. 

Bus 14
I Ryparken-Lundehus  har det længe væ-
ret et klagepunkt, at den lokale buslinie 
kører for langsomt. Der er nu afsat 1.2 
mio. til en omlægning af bus 14 s liniefø-
ring. Lokaludvalget har været tæt invol-
veret i denne sag, så vi håber, at det ender 
positivt. Læs mere herom på side 12. 

Skoler
Der afsættes 800 mio. kr. til renovering 
af 10 skoler i København, - herunder Hol-
bergskolen og Lundehusskolen. Der er 
desuden afsat et yderligere millionbeløb 
til at sikre, at Holbergskolen kan opdgra-
deres vedrørende sine skolefritidstilbud.  
Det vil medføre en markant forbedring af 

fremtid.  
Bispebjerg Bydel har i flere år været forbi-
gået i kommunale budgetforlig, selvom 
10% af Københavns indbyggere bor i 
Bispebjerg. I det lys er budget 2017 slet 
ikke så ringe. 

Uro og ballade
I det seneste halve år har vi oplevet me-
gen uro i Bydelen. Hvad det handler om i 
detaljer, er svært at gætte på. Der er dog 
næppe tvivl om, at konflikt om hashhan-
del er en væsentlig del af forklaringen.
Politiet gør en stor indsats, og der har 
med god virkning været en visitations-
zone i nordvestkvarteret. Det har dog 
ikke forhindret en række skyderier. 
Handel med hash er den store diesel-
motor bag Københavns bandeuvæsen. 
Hvis mange af byens indbyggere ønsker 
at købe hash, selvom det er ulovligt, er 
den uro, som vi nu har set, kun forspil til 
noget, der er værre. Når forbryderorga-
nisationer først slår rod, er de ikke til at 
komme af med igen. De mafia-organisa-
tioner, der opstod i 1920ernes USA under 
perioden med alkoholforbud, findes den 
dag idag.  
At legalisere hash ville straks løse pro-
blemet. Mange synes dog, at det er en 
dårlig idé, og det må vi så alle sammen 
bøde for.
Men tænk engang. Næsten alle banditter 
ville med et slag blive arbejdsløse, og 
også politiet skulle finde noget bedre at 
tage sig til. 
De, der ønsker hash, kan købe det i Irma 
og Netto med skattefars banderole på. 
Samfundet ville tjene penge på hash iste-
det for at forære hundreder af millioner 
til banditterne. 
Der vil næppe komme flere hashafhæn-
gige, fordi alle der har lyst allerede idag 
let kan købe hash fra pusheren på hjør-
net. Og det ville være en storslået mu-
lighed for et skrantende dansk landbrug 
med en ny afgrøde. 
Så længe hash er forbudt, er bandeuvæ-
sen ikke til at udrydde, selvom politiet 
gør hvad de kan. Skyderier, uro og bal-
lade er kommet for at blive. 
I flere amerikanske stater er hash allerede 
legaliseret. Det bør vi også gøre. 

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 11 57 18/ 26 25 10 17

Alex Heick (ansvarshavende)

Kontakt: bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk

eller alexheick@dadlnet.dk

Tryk: OTM Avistrykkeri. Oplag 24 000

side 2

Næste møde  i  
    lokaludvalget er 
       torsdag 24. november kl. 19
         i Biblioteket på 
            Rentemestervej 76

den velfungerende men fysisk nedslidte 
Holbergskole. Også Lundehusskolen vil få 
gavn heraf.  Det er faktisk et ret enormt be-
løb til opgradering af disse to lokale skoler.

Flere almene ungdomsboliger 
Befolkningsudviklingen i København 
medfører, at der i 2027 skal være plads til 
100.000 flere københavnere. Det er med 
Kommuneplan 2015 vedtaget, at 20 pct. af 
alle nye boliger skal være almene boliger 
for at sikre billige boliger til de mange nye 
københavnere. Forligets parter prioriterer 
midler til 500 nye ungdomsboliger ved at 
afsætte 32,2 mio. kr. i 2017 og 49,7 mio. 
kr. i 2019 til grundkapitalindskud til 500 
almene ungdomsboliger. 
Det hilser lokaludvalget velkommen. Bis-
pebjerg Bydel er udset til at rumme  ret 
mange ungdomsboliger. Men der er i de 
senere år givet byggetilladelser til private 
ungdomsboliger, som reelt bare er små 
ejerlejligheder uden parkeringspladser 
og udendørs friareal. At man nu i stedet 
satser på rigtige ungdomsboliger er fint.  
Læs mere om problemstillingen på side 
17 i avisen.

Andre ting
Der er afsat 2,9 mio. kr. i støtte til de al-
ternative kulturhuse Folkets Hus og Ung-
domshuset. Det betyder, at driften af 
Ungdomshuset på Dortheavej er sikret 
for perioden 2017-2020. 
Der afsat 1,2 mio. kr. i 2017, så Indvandrer 
Kvindecentrene FAKTI på Bispebjerg Bakke 
og Kringlebakken på Tuborgvej kan an-
sætte en sygeplejerske. 
Der er afsat 25 mio. kr. i anlæg i 2017 til  
renovering af Utterslevvej/Rådvadsvej. 
Der er afsat 2,7 mio kr. til drift af Nord-
havnsvej. Halvdelen af vejen ligger i Bis-
pebjerg Bydel,- så også dette er OK.

Hvad savnede vi?
Vi savnede tiltag, der styrker tryghed og 
sikkerhed i bydelen. Nogle af løsningerne 
herpå er politimæssige, hvis det handler 
om uro og salg af hash. Det er i sig selv 
uden relevans for Københavns Kommunes 
budget. Men der kan godt være sammen-
fald mellem uro og kommunale planer. 
Eksempelvis har Smedetoften stadig en 
del udfordringer, og bygninger, der skul-
le fungere som ungdomsklub, er under 
kommunal ombygning på ubestemt tid. 
Desuden savnes ordentlig belysning om 
natten på dele af vejen.
Endvidere har vi anbefalet midler til en 
naturskolebygning i skolehaverne på Ta-
gensvej, som ikke blev imødekommet. 
Nørrebro Stationsområde glimrer atter ved 
sit fravær. Det vil sige at retableringen af 
stationsområdet efter at Metrobyggeriet 
er færdig, fortsat er udskudt til en ukendt 

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 ansøgningsfrist er 1. februar 2017 kl. 12. De 
følgende ansøgningsfrister er 1. april, 1. september og 
1. november,.
 
Ansøgningsskema 
Du skal udfylde et ansøgningsskema, hvis du vil søge 
om økonomisk støtte fra Bydelspuljen. Din ansøgning 
må højst fylde 7 sider inklusiv eventuelle bilag. 
Du kan sende ansøgningsskemaet elektronisk eller i 
papirudgave til sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg. 
Hvis du modtager støtte på over 30.000 kroner, skal 
du udfylde et evalueringsskema og sende det til 
sekretariatet, når projektet er afviklet.

Kontakt
Bispebjerg Lokaludvalgs Sekretariat, Rentemestervej 76, 
2400 NV.  Telefon: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk.
Læs mere på http://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/
om-lokaludvalget/bispebjerg-bydelspulje/

Lokaludvalgets perspektiv



Af  Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg
Skyderier, ræs på vejene og trusler påvirker stemningen blandt 
beboere i området ved Frederiksborgvej og andre steder i 
bydelen. 
Der var af samme grund et stort fremmøde til borgermødet 
den 1. november på BIBLIOTEKET, hvor  over 300 borgere fyldte 
salen op. 
Københavns Politi, SSP, Socialforvaltningen og Børne- og 
Ungeforvaltningen fortalte om de indsatser, der er sat i gang 
for at løse problemet. De mange fremmødte borgere havde 
mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag. 

Visitationszone
På grund af bandesituationen har Københavns Politi blandt 
andet haft indført en visitationszone i Nordvestkvarteret.  Visi-
tationszonen er nu ophævet, men politiet forsikrer, at de stadig 
er konstant tilstede i området.
Bispebjerg Lokaludvalg har haft en bekymring om, at mangel 
på robuste og attraktive klubpladser til udfordrede unge kunne 
risikere at styrke tilgang af unge til bandeuvæsenet.  
Overborgmester Frank Jensen sluttede med at give udtryk for  
sin bekymring over situationen, og lovede, at der skal gøres 
en ekstra indsats for at afhjælpe utrygheden på Bispebjerg. 
Han kunne fortælle, at Smedetoften 14 snart åbnes som tilbud 
til unge. Han kunne også fortælle, at Københavns Kommune 
netop har igangsat en ny områdefornyelse i kvarteret. 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Københavns 
Kommune har sammen afsat 60 mio. kr. til en helhedsorienteret 
indsats, der henover de næste fem år skal arbejde med fysiske, 
sociale og kulturelle indsatser i Nordvest. 
Områdefornyelsen, der starter op i 2017, skal blandt andet 
afhjælpe utrygheden i samarbejde med helhedsplaner, politi, 
SSP og kommunens forvaltninger. 

Opfølgningsmøde d. 11. januar 17.30
BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3. sal
Da flere deltagere på borgermødet bidrog med forslag til, 
hvad der kan gøres ved utrygheden i kvarteret udover den 
politimæssige opgave, holdes der et opfølgningsmøde af lokal-
udvalg og områdefornyelse. 
På mødet kan man igen bidrage med forslag til, hvad der kan 
fremme trygheden - både af fysiske og sociale tiltag. 
Alle er velkommen.

Ønsker du orienteringsmail på vegne af Københavns Politi?
I samarbejde med Københavns Politi har Bispebjerg Lokal-
udvalg oprettet en mail-liste, hvor du som borger kan blive 
orienteret ved markante, alvorlige hændelser eller ved ind-
førelse af visitationszone. Send os din mailadresse, navn og 

gadenavn til lokaludvalgets sekretær Lars Christensen lc@
okf.kk.dk . Læs flere detaljer herom i rubrikken foroven til 
højre på denne side.  

Det skal understreges, at maillisten ikke kan bruges til at 
kommunikere tilbage til Københavns Politi – her skal du 
kontakte Københavns Politi direkte. 

 

Tilmelding til mail-liste
Københavns Politi, Sikker By og Bispebjerg Lokaludvalg vil 
give interesserede borgere på Bispebjerg mulighed for at få 
konkret besked, hvis der sker særlige hændelser i bydelen. 
Informationer bliver udsendt i ekstraordinære tilfælde, eks. 
ved skudepisoderne i oktober eller ved indførelse af visita-
tionszone.
Du vil via denne mail modtage information fra Bispebjerg 
Lokaludvalg på vegne af Københavns Politi. 
(Det skal understreges, at maillisten ikke kan bruges til at 
kommunikere tilbage til Københavns Politi. Ved anmeldelser 
skal du fortsat tage direkte kontakt til Københavns Politi på 
telefonnummer: 114).

Er du interesseret?
Så oplys navn, mailadresse og den gade, du bor eller hvis du 
har anden tilknytning til Bispebjerg.
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive videreformidlet.

Kontakt
Hvis du vil på maillisten, skal du kontakte sekretariatsleder  
Lars christensen på lc@okf.kk.dk 
Du kan også kontakte Bispebjerg Lokaludvalgs Sekretariat, 
Rentemestervej 76, 2400 NV.  Telefon: 26 11 57 18/ 26 25 10 17
bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk
Vi vil bede dig om at oplyse dit navn, din adresse og den 
mailadresse, som ønsker at vi kontakter dig på. 
Hvis du er repræsentant for en forening eller en boligforening, 
vil vi også gerne vide dette. 
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Overborgmester Frank Jensen mødte utrygge borgere på Bispebjerg

Københavns Politi

Lokalpolitiafdelingen, Lokalpoliti NordVest (Din Betjent)

Din Betjent er lokale politibetjente, der skal bringe borgere og 
politi tættere på hinanden og styrke trygheden lokalt.

Din Betjent vil være i tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres lokalområde.

Du kan spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sikkerhed at gøre.

Hotline telefonnummer: 7258-9152

Sektor Ansvarlig Kontaktoplysninger

Bispebjerg & 

Utterslev

Martin Pallesen 

Søren Hansen

7258-9152

kbh-lokalpoliti-nordvest@politi.dk

Hvis du skal anmelde indbrud, hærværk, færdselsuheld eller lignende skal du dog ringe 114.

Har du brug for akut udrykning skal du ringe 112

03-11-2016

Din betjent
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NY DANSEFORESTILLING 
SÆTTER KROP OG 
BEVÆGELSE PÅ EMNET TRO
Ny forestilling af Uppercut Danseteater tager emnet 
tro under behandling. Reumert-nominerede 
koreograf Stephanie Thomasen og komponist Signe 
Lykke fortæller om arbejdet med at sætte bevægelse 
og lyd på troen. 

Hvad tror du på? For vi tror vel alle på et eller andet. 
Det kan være en gud, frihed, videnskab eller kærlighed. 
Hvad betyder tro egentligt, og kan vi overhovedet leve 
uden tro? Hvad tror du? 

Spørgsmålene er mange, så der er nok at tage fat på, når 
Uppercut Danseteaters nye forestilling TRO tager emnet 
tro under behandling. Forestillingen har premiere i 
Dansekapellet d. 27. januar 2017.

Tro handler også om krop og bevægelse
Når man taler om tro, taler man ofte om det som et rent 
åndeligt anliggende. Tro handler ofte om det man ikke 
kan se, men nærmest fra dag ét og i alle kulturer har tro 
fundet sit udtryk i krop og bevægelse. Man kaster sig 
ned i bøn, løfter armene mod himlen i anråbelse, folder 
hænderne i andagt eller danser vildt og ekstatisk for at 
påkalde sig naturens ånder.

For koreograf Stephanie Thomasen, der udgør den 
ene del af Uppercut Danseteaters kunstneriske ledelse,
stammer forestillingen TRO fra en nysgerrighed om

emnet og ikke et ønske om at prædike eller pådutte folk 
en bestemt holdning:

"Jeg tror ikke på Gud som sådan, men jeg tror på mig 
selv… for det meste. Og så tror jeg på vores dansere, 
og jeg ved, at vi kan lave en smuk forestilling, som har 
substans. Det er altid spændende at se hvad andre 
tænker om emnet tro," fortæller Stephanie Thomasen.

Hvordan lyder tro?
Tro deler folk. Tvivl forener dem. Eller er det omvendt? 
Det er ikke til at vide, hvad man skal tænke og tro.

Hvad der er sikkert er, at til TRO er Uppercut Danseteater 
gået sammen med komponist Signe Lykke, der laver den 
musikalske side af forestillingen.  Hun står i spidsen for 
gruppen af musikere, der vil give deres bud op hvordan 
tro lyder:

”Musikken bevæger sig fra det kraftigt pulserende til 
det dybt meditative, det dynamiske til det statiske, det 
skærende industrielle til det organiske, og forsøger 
konstant at understøtte og uddybe hver mindste 
bevægelse fra scenen,” siger Signe Lykke. 

Signe Lykke deltager under skabelsen af forestillingen. 
Om arbejdet med forestillinge TRO fortæller hun:

"At få mulighed for at undersøge, fortolke og gå i 
dybden med en af de helt store hjørnesten i vores 
samfund, i samarbejde med et dansekompagni af den 
kaliber og originalitet, som Uppercut Danseteater og 
koreograf Stephanie Thomasen repræsenterer, er enhver 
komponists drøm. ” 

Reumert-nominerede koreograf Stephanie Thomasen i spidsen for ny danseforestilling om emnet tro. Foto: Ulrik Wivel.

Tro på TRO
I lang tid var der tvivl om forestillingen kunne blive til 
noget, men i efteråret valgte tre store, private fonde at 
give penge til skabelsen af TRO.

"Det er dejligt at vide, at vi ikke er de eneste, der tror 
på TRO. Vi synes, det er vigtigt at tage emnet op, og 
det er der tydeligvis også andre, der gør. Vi er meget 
taknemmelige over støtten, der gør at vi kan realisere 
forestillingen," fortæller Stephanie Thomasen.

KOREOGRAF Stephanie Thomasen 

KOMPONIST Signe Lykke

MEDVIRKENDE Stephanie Thomasen, Mark Philip, 
Lukas Larsen, Luc Boris André, Raphaël Eder Kastling  

DATO 27. januar til 12. februar 

TID Ons.-lør. Kl. 19.30, søn. kl. 16 

VARIGHED Ca. 45 min.

BILLET Fra kr. 40/kr. 125

ALDER Fra 12 år

TRO er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond, 
Wilhelm Hansen Fonden, Augustinus Fonden og 
Bikubenfonden

ET FAVNTAG OPPE 
UNDER LOFTET
Dansekapellet får besøg af irske Fidget Feet Aerial 
Dance Theatre, der har specialiseret sig i dans i 
luften. Kærlighedsforestillingen HANG ON kan 
opleves på Valentins Dag d. 14. februar og to aftener 
frem.

Der er mange ligheder mellem forelskelse og det at 
gynge: Det kan give et sug i maven, glædesfølelse og 
begejstring, men også svimmelhed og ønsket om bare 
at stige af hurtigst muligt.

Derfor er det oplagt at lave en forestilling om kærlighed, 
der foregår på en trapez. Det har irske Fidget Feet Aerial 
Dance Theatre gjort med forestillingen HANG ON.

Forestilling til livemusik
I HANG ON følger vi et favntag mellem en mand og en 
kvinde på jorden og oppe under taget. Vil de få trapezen 
til at gynge i takt, eller bliver alt tabt på jorden i kampen 
mellem kønnene?

HANG ON er skabt af koreograf Chantal McCormick, der 
også danser det kvindelige i parti i forestillingen overfor 
Lee Clayden. De to dansere bliver akkompagneret af 
livemusik af Jym Dale.

Irske Fidget Feet Aerial Dance Theatre gæster Dansekapellet med forestillingen HANG ON

En rigtig Valentins-forestilling
Selvom Irland er mere kendt for deres fejring af 
Skt. Patrick end Skt. Valentin, er det irske gæstespil en 
oplagt forestilling til kærlighedens dag. Når HANG ON 
spiller på Valentins Dag vil der være både bobler og 
levende lys i Dansekapellet, så tag ind og se fore-
stillingen med en, der betyder noget særligt for dig.

KOREOGRAF Chantal McCormick

DANSERE Chantal McCormick, Lee Clayden 

LIVEMUSIK Jym Dale

DATO Tirsdag 14. februar til torsdag 16. februar

TID Kl. 19.30

VARIGHED Ca. 45 min.

BILLET Fra kr. 40/kr. 165

ALDER Fra 14 år og op
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NY DANSEFORESTILLING 
SÆTTER KROP OG 
BEVÆGELSE PÅ EMNET TRO
Ny forestilling af Uppercut Danseteater tager emnet 
tro under behandling. Reumert-nominerede 
koreograf Stephanie Thomasen og komponist Signe 
Lykke fortæller om arbejdet med at sætte bevægelse 
og lyd på troen. 

Hvad tror du på? For vi tror vel alle på et eller andet. 
Det kan være en gud, frihed, videnskab eller kærlighed. 
Hvad betyder tro egentligt, og kan vi overhovedet leve 
uden tro? Hvad tror du? 

Spørgsmålene er mange, så der er nok at tage fat på, når 
Uppercut Danseteaters nye forestilling TRO tager emnet 
tro under behandling. Forestillingen har premiere i 
Dansekapellet d. 27. januar 2017.

Tro handler også om krop og bevægelse
Når man taler om tro, taler man ofte om det som et rent 
åndeligt anliggende. Tro handler ofte om det man ikke 
kan se, men nærmest fra dag ét og i alle kulturer har tro 
fundet sit udtryk i krop og bevægelse. Man kaster sig 
ned i bøn, løfter armene mod himlen i anråbelse, folder 
hænderne i andagt eller danser vildt og ekstatisk for at 
påkalde sig naturens ånder.

For koreograf Stephanie Thomasen, der udgør den 
ene del af Uppercut Danseteaters kunstneriske ledelse,
stammer forestillingen TRO fra en nysgerrighed om

emnet og ikke et ønske om at prædike eller pådutte folk 
en bestemt holdning:

"Jeg tror ikke på Gud som sådan, men jeg tror på mig 
selv… for det meste. Og så tror jeg på vores dansere, 
og jeg ved, at vi kan lave en smuk forestilling, som har 
substans. Det er altid spændende at se hvad andre 
tænker om emnet tro," fortæller Stephanie Thomasen.
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Det er ikke til at vide, hvad man skal tænke og tro.
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gået sammen med komponist Signe Lykke, der laver den 
musikalske side af forestillingen.  Hun står i spidsen for 
gruppen af musikere, der vil give deres bud op hvordan 
tro lyder:

”Musikken bevæger sig fra det kraftigt pulserende til 
det dybt meditative, det dynamiske til det statiske, det 
skærende industrielle til det organiske, og forsøger 
konstant at understøtte og uddybe hver mindste 
bevægelse fra scenen,” siger Signe Lykke. 
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Om arbejdet med forestillinge TRO fortæller hun:
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samfund, i samarbejde med et dansekompagni af den 
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koreograf Stephanie Thomasen repræsenterer, er enhver 
komponists drøm. ” 

Reumert-nominerede koreograf Stephanie Thomasen i spidsen for ny danseforestilling om emnet tro. Foto: Ulrik Wivel.
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I lang tid var der tvivl om forestillingen kunne blive til 
noget, men i efteråret valgte tre store, private fonde at 
give penge til skabelsen af TRO.

"Det er dejligt at vide, at vi ikke er de eneste, der tror 
på TRO. Vi synes, det er vigtigt at tage emnet op, og 
det er der tydeligvis også andre, der gør. Vi er meget 
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gynge: Det kan give et sug i maven, glædesfølelse og 
begejstring, men også svimmelhed og ønsket om bare 
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Derfor er det oplagt at lave en forestilling om kærlighed, 
der foregår på en trapez. Det har irske Fidget Feet Aerial 
Dance Theatre gjort med forestillingen HANG ON.

Forestilling til livemusik
I HANG ON følger vi et favntag mellem en mand og en 
kvinde på jorden og oppe under taget. Vil de få trapezen 
til at gynge i takt, eller bliver alt tabt på jorden i kampen 
mellem kønnene?

HANG ON er skabt af koreograf Chantal McCormick, der 
også danser det kvindelige i parti i forestillingen overfor 
Lee Clayden. De to dansere bliver akkompagneret af 
livemusik af Jym Dale.

Irske Fidget Feet Aerial Dance Theatre gæster Dansekapellet med forestillingen HANG ON

En rigtig Valentins-forestilling
Selvom Irland er mere kendt for deres fejring af 
Skt. Patrick end Skt. Valentin, er det irske gæstespil en 
oplagt forestilling til kærlighedens dag. Når HANG ON 
spiller på Valentins Dag vil der være både bobler og 
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ALDER Fra 14 år og op
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DET SKER
TRO
Fre 27. jan - søn 12. feb
Billet fra kr. 40/kr. 125

Uppercut Danseteater sætter krop og bevægelse 
på emnet tro i ny danseforestilling af koreograf 
Stephanie Thomasen

Reumert vindende koreograf Stephanie Thomasen 
sætter krop og bevægelse på emnet tro. 
Ny komponeret musik af Signe Moslund Lykke.

POLAR BEAR
Søn 19. feb kl. 10 og kl. 12
Billet kr. 50

Kompagniet MYKA omdanner scenen til polarlandskab 
i denne børneforestilling om håb, drømme og ikke 
mindst isbjørne. 

WINTER GAMES FERIECAMP
Man 13. til fre 17. februar
Gratis adgang

En uge med gratis danseworkshops for børn og unge 
fra 3-17 år.

HANG ON
Tir 14. feb-tor 16. feb kl. 19.30
Billet fra kr. 40/kr. 165

Gæstespil af irske Fidget Feet Aerial Dance Theatre 
med dans i luften. En rigtig Valentins-forestilling om 
kærlighed mellem en mand og en kvinde.

BODY PARTS
Søn 12. marts - søn 19. marts
Billet fra kr. 40/kr. 125

To søskende tager på en legende rejse gennem natten. 
Børneforestilling af Uppercut Danseteater.

SLEEPING WITH THE LIGHTS ON
Fre 3. mar - lør 11. marts
Billet fra kr. 40/kr. 125

Universets afslutning nærmer sig med hastige skridt i 
dette gæstespil af Mute Comp. Physical Theatre.

KOREOGRAFIKONKURRENCEN 2017
Lør 1. april kl. 19.30
Billet kr. 100

En aften med unge koreografer mellem 13-23 år inden 
for break dance, moderne dans og hip hop. 

FOR BILLETTER OG INFO SE
www.dansekapellet.dk

HVEM SIGER HIP HOP KUN 
ER FOR BØRN OG UNGE?
Hip hop 60+ er nyt hold i Dansekapellet for dig, der 
har rundet de 60 år. Der er garanti for sjov bevægelse 
og sved på panden.

Hvem siger hip hop kun er for børn og unge? Fra den 
3. februar kan alle over 60 år prøve kræfter med 
dansestilen hip hop. Holdet er for dig, der gerne vil 
have pulsen op med en ny slags motion. Underviser 
Charlotte Knudsen fortæller: 

”Hip hop 60+ er sjov dans for alle niveauer. Vi kommer til 
at arbejde med hip hoppens grundtrin, hvor man danser 
efter beatet. Men det vigtigste for mig er, at folk går 
derfra med en god følelse i kroppen.”

Energisk underviser
Til daglig studerer Charlotte Knudsen Idræt og Sundhed 
ved Syddansk Universitet. Her undersøger hun, hvordan 
dans kan bruges som social- og sundhedsfremmende 
aktivitet. Inspirationen udspringer fra Charlottes 
tidligere erfaringer med at undervise i Hip hop 60+ 
andre steder:

”Jeg har ofte oplevet, at der altid er dansetilbud til børn 
og teenagere, så jeg ville gerne prøve at få dansen ud til 
de ældre generationer”.

Når Charlotte Knudsen til foråret begynder i Dansekapel-
let, glæder den 33-årige underviser sig til at komme i 
gang:

”Det er altid dejligt at se, når der bliver skabt masser af 
energi og gode erfaringer hos nogle, der ikke har danset 
før”.

God stemning og kendt musik
Ingen hip hop-undervisning uden hip hop-musik. 
På Hip hop 60+ danses der både til musik med og uden 
sang, og Charlotte Knudsen lover at �nde nogle gamle 
hits frem, så der sendes god hip hop-stemning fra 
�rserne og tilbage igen. Det vigtigste er ikke, om trinene 

sidder lige i skabet, men du selv kan føle en udvikling 
på alle planer, som Charlotte påpeger. Det gælder 
nemlig om at få stimuleret sanserne og leve sig ind i hip 
hoppens univers. 

”Vi kommer rundt om hip hoppens grundtrin med 
bounce og en god rytme, men måske gennemgår vi 
også lidt af hip hoppens historie for at få det ind under 
huden.” 

Desuden er det godt med løst tøj og gode indendørs 
sko, så man kan bevæge sig, men samtidig stå godt fast 
på gulvet. Et sidste råd fra Charlotte? ”Kom forbi, prøv 
det af og tag det som en oplevelse”.

FAKTA

HIP HOP 60+ 

TID Hver fredag kl. 10-11 fra 3. februar til 10. marts 2017 

UNDERVISER Charlotte Knudsen 

PRIS Kr. 35 – tilmelding ikke påkrævet

Ny forestilling af Mute Comp. Physical Theatre.
Foto: Søren Meisner

I februar og marts kan alle over 60 år
gå til hip hop-undervisning.

12-19 MARTS
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Et lokaludvalg i Københavns Kom
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m
une

Hvem skal have Frivillighedsprisen 2016?

Det kan være en frivillig forening eller person, der 
har ydet en fremragende frivilligindsats i bydelen 
eller har været med til at fremme og synliggøre 
aktiviteter. Det kan også være en frivillig forening 
eller enkeltperson som har taget initiativ og virket 
som igangsætter og inspirator på det frivillige om-
råde. Der kan være mange gode grunde til at den 
frivillige enkeltperson og forening skal indstilles, og 
det vil vi gerne vide mere om!

Derfor kan alle organisationer, foreninger og 
netværk i Bispebjerg, der anvender frivillighed i 
arbejdet indstilles til prisen. Lokaludvalgsmed-
lemmer og suppleanter kan dog ikke indstilles 
og man kan ikke indstille sig selv.

Sådan laver du en indstilling: Indstillingen skal 
motiveres og begrundes med mindst 5 linjer om 
den frivilliges indsats samt indeholde kontaktop-
lysninger på den frivillige forening eller person, 
hvis vi har spørgsmål. Indstillingen kan indehol-
de en beskrivelse af arbejdets formål, aktiviteter, 
brugen af frivillige og deres indsats. Der kan 
også vedlægges udtalelser fra målgruppen.

Til Puljeaften d. 24 januar 2017 kåres vinderen af 
Frivilligprisen Bispebjerg 2016 på BIBLIOTEKET 
Rentemestervej 76.
Indstillingen sendes til: Signe Sparrevohn på 
y71c@okf.kkd.k senest d. 16. december

KENDER DU EN FRIVILLIG PERSON ELLER 
FORENING I BISPEBJERG, DER HAR VÆRET 
SÆRLIGT INITIATIVRIG, ENGAGERET OG DYGTIG 
I 2016, SOM FORTJENER FRIVILLIGPRISEN? NU 
ER DET IGEN BLEVET TID TIL AT INDSTILLE EN 
FORENING ELLER ENKELTPERSON, SOM UDFØRER 
EN SÆRLIG FRIVILLIG INDSATS I BISPEBJERG BYDEL!



Lørdag 10. december & søndag 11. december 
Begge dage kl. 10.00–15.00
Hele huset 
Juleweekend med julemarked, julemusik og kreative 
værksteder
BIBLIOTEKET giver den fuld skrue med julehyggen denne 
weekend. I Salen vil der være BIBLIOTEKETs traditionsrige 
julemarked med kunsthåndværk produceret på vores 
værksteder eller af kunstnere, der har en tilknytning til 
huset eller kvarteret. Weekenden vil derudover byde på 
kreative juleværksteder for børn og voksne, teater for de 
mindste og julelækkerier i Café Glad. 
Program kan hentes fra 1. december.
For alle. Der er gratis adgang til julemarkedet.

Lørdag 10. december kl. 10.00-14.00
Krympeplast for voksne og børn - en del af juleweek-
enden
Her kan du komme og lege med det sjove krympeplast. 
Du får vejledning og hjælp til at lave smykker og sjov 
julepynt. Underviser: Ditte Marie Eriksen.
For børn og deres voksne. Gratis. Ingen tilmelding.

Tirsdag 13. december kl. 17.30-20.30
Portrætmaleri med Mariella Brandusa 
Tre tirsdage i træk får du mulighed for at få skærpet din 
male- og tegneteknik og eksperimentere med mange 
teknikker, inkl. reliefmodellering. 
Vi gennemgår de vigtigste kunstneriske måder at skabe 
kontrast i et værk på og de vigtigste af malerkunsthisto-
riens mestres portræt-teknikker. 
Pris: 300 kr. / 200 kr. med brugerkort. Billetter via www.
enkelbillet.dk/nordvest.

Fredag 16. december kl. 10.00 & 11.15
Bydelslaboratoriet, 2. sal
Julemandens jul
Kim Fupz Aakesons finurlige historie om drengen fra 
Rødovre, der er helt alene hjemme juleaften, lige indtil 
han får besøg. 
Besøg af Julemanden. Teater med dukker og animation. 
Fra 2 til 5 år.
Gratis. Med tilmelding.

Tilmelding til børnearrangementer
I bibliotekarreferencen i stueetagen eller på tlf. 8220 
5435.

Rigtigt teater

Teatergruppen Batida
Fredag 2. december kl. 9.30 & 10.45
Lørdag 3. december kl. 10.00
Søndag 4. december kl. 10.00 & 11.30
Mandag 5. december kl. 9.30 & 10.45
Salen

To i et hus og en mus holder jul
Julen nærmer sig for de to allerbedste venner Mabel og Betty, men 
der er 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 6 år.
Gratis. OBS! Tilmelding til Teater Nordvest på tlf. 3810 3609 hver-
dage kl. 10 - 15 eller mail teaternordvest@batida.dk.

Mandag 5. december til lørdag 31. december
Stueetagen
Brugerudstilling
Udstillingen viser værker af brugerne på vores kreative værksteder. 
Her får du en unik mulighed for at se de mange kreative udfoldel-
sesmuligheder, der er i dit lokale kultur- og bibliotekshus.
Gratis. Ingen tilmelding.

Tirsdag 6. december kl. 10.00–12.00
Børnejuleværksted
Så skal der julehygges på værkstedet. Vi laver skønt pynt du kan 
tage med hjem, eller du kan være med til at pynte biblioteket. 
Der er glimmer, stads og sjove genbrugsmaterialer. Medbring 
blot julestemning.
Gratis. Med tilmelding.
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Tirsdag 6. december kl. 17.30-20.30
Portrætmaleri med Mariella Brandusa 
Tre tirsdage i træk får du mulighed for at få skærpet din male- og 
tegneteknik og eksperimentere med mange teknikker, inkl. reli-
efmodellering. Vi gennemgår de vigtigste kunstneriske måder at 
skabe kontrast i et værk på og de vigtigste af malerkunsthistoriens 
mestres portræt-teknikker. Pris: 300 kr. / 200 kr. med brugerkort. 
Billetter via www.enkelbillet.dk/nordvest.

Torsdag 8. december kl. 19.30
Salen
Krimiklubben: Med lægen Demetrios som detektiv i antikkens 
Rom + jule-krimibanko med Bille og Bille
Forfatter Lasse Holm fortæller om sin historiske krimitrilogi, som 
består af ”Romeren”, ”Grækeren” og ”Republikaneren”. Efter fore-
draget slutter vi af med en omgang jule-krimibanko styret af kri-
miforfatterparret Bille og Bille og med bogpræmier som gevinster.
Pris: 50 kr. Gratis adgang for Krimiklubbens medlemmer.

Fredag 9. december kl. 9.30 & 10.45
Salen
Teatergruppen Batida: To i et hus og en mus holder jul
Forestillingen er arrangeret af Teater Nordvest.
Fra 2 til 6 år. Gratis. OBS! Tilmelding til Teater Nordvest på tlf. 3810 
3609 hverdage kl. 10 - 15 eller mail teaternordvest@batida.dk.

Fredag 9. december kl. 10.00 & 11.15. Bydelslaboratoriet, 2. sal
Julemandens jul
Kim Fupz Aakesons finurlige historie om drengen fra Rødovre, der 
er helt alene hjemme juleaften, lige indtil han får besøg. Besøg af 
Julemanden. Teater med dukker og animation. 
Fra 2 til 5 år. Gratis. Med tilmelding.



Borgerservice
På BIBLIOTEKET har vi Borgerservice, hvor du 
kan få betjening indenfor udvalgte opgaver 
og services 

Det er bl.a. muligt at klare følgende opgaver 
på BIBLIOTEKET:

- Du kan blive vejledt i og få udstedt NemID.

- Du kan bestille pas.

- Du kan få udstedt kørekort inden for flere 
kategorier.

- Du kan få hjælp til at anvende selvbetjenings-
løsninger og udfylde digitale blanketter via 
borger.dk

Velkommen til Borgerservice 
på BIBLIOTEKET

– 5. marts. Et nærmere program for festivalen kan hentes 
på BIBLIOTEKET eller ses online i ugerne op til festivalen.
For alle.
Gratis adgang. Ingen tilmelding.

Søndag 26. februar
BIBLIOTEKspladsen 
Fastelavnsfest
Tøndeslagning, musik og gøgl, fastelavnsboller, varm kakao, 
ansigtsmaling og meget mere.  Fastelavnsfesten bliver igen 
i år til i samarbejde mellem Ungdomshuset, BIBLIOTEKET, 
Børnekulturhuset Sokkelundlillle, lokale klubber og bebo-
erforeninger.
For hele familien. Gratis. Ingen tilmelding.

Fredag 3. marts & lørdag 4. marts
BørneBogsFestival Nord
BIBLIOTEKET sætter fokus på børnebogen, og sigter mod 
at øge læselysten hos børn og børnefamilier under denne 
todages festival, hvor huset vil bugne af gode læsetilbud. 
Man vil kunne møde forfattere, høre oplæsninger, se bør-
nebogsillustrationer og børneteater samt deltage i kreative 
workshops og andre aktiviteter. Fredagen er især målrettet 
børn fra institutioner, og lørdagens program er tilrettelagt 
for børnefamilier. BørneBogsFestival Nord er en del af littera-
turfestivalen ”Kbh læser”, som i år løber af stablen 24. februar 
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BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76
2400 København NV. Tlf.: 8220 5430

www.bibliotek.kk.dk/bib
bibliotek@kff.kk.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 8.00-22.00
Lørdag og søndag kl. 8.00-15.00

Infopoint og Borgerservice 
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00

Personlig vejledning – bibliotekar
Mandag-fredag kl. 13.00-18.00

Café Glad ligger i BIBLIOTEKET. I cafeen kan man nyde et godt 
og prisvenligt måltid samt lækre økologiske drikkevarer.
Køkkenet fokuserer på årstidernes udvalg, og det sunde 
økologiske måltid. Man kan få stillet den lille sult eller nyde 
et varmt måltid. Hver eneste dag er BIBLIOTEKETS café fyldt 
med duften af kaffe og hjemmebagt brød. Her er der rig 
mulighed for at forkæle sig selv, mens man læser dagens 
avis eller surfer dagens nyheder på det trådløse net. Der er 
desuden folkekøkken hver torsdag kl. 17.00 - 19.00. Et måltid 
koster 59 kr. (39 kr. for børn).
Se dagens menu på tavlen og søjlerne i caféen.
Café Glad serverer også mad til arrangementer i BIBLIOTEKET. 
Kom forbi caféen eller kontakt os og hør om mulighederne 
for forplejning.
Læs mere om Café Glad på www.gladmad.dk.
Glad Fonden, som driver Café Glad, arbejder for, at mennesker 
med handicap inkluderes i samfundet. Læs mere på www.
gladfonden.dk.
 
Café Glads åbningstider
Mandag til torsdag kl. 10-20 
Fredage kl. 10-19
Lørdag og søndag kl. 10-15
Køkkenet lukker 1 time før caféens lukketid.

Vinter

Speakers’ Corner
- din stemme på BIBLIOTEKET
Vi har scenen, du har ordet. Bliv forundret, bevæget, betaget, 
underholdt eller bliv klogere.
Har du noget på hjerte, en god historie eller en fortælling fra 
lokalområdet? Så inviterer BIBLIOTEKET dig til at tale på Speakers’ 
Corner i stueetagen. Indholdet kan f.eks. være litteratur, kultur, 
projekter, lokalkendskab, kunst og kreativitet. 
Altså emner med relation til lokalområdet og BIBLIOTEKETs profil. 
Vi inviterer ikke til taler med partipolitisk indhold. Scenen står til 
rådighed den anden mandag i hver måned fra kl. 17.00. 
Skriv til tinega@kff.kk.dk, hvis du er interesseret i at tale på Spea-
kers’ Corner.



milier i alle mulige og umulige konstruktioner (...) Fortæl-
leteatermanden André Andersen jonglerer virtuost med 
alle disse relationer i forestillingen ’Den halve papdreng’. 
Med halve og hele fædre og mødre, lige og ulige uger 
og nye søskende, der pludselig ikke er der mere alligevel, 
fordi far og papmor har slået op igen.” (Teateravisen). 
Fra 9 år.
Pris: 20 kr. pr. barn. Tilmelding på tlf. 2324 9213.

Fredag 9. december kl. 10.00
Græshoppesalsa med Flyvende Prinsesse. 
En musikhistorie om græshopper, fællesskab og ensom-
hed. Og om at finde hjem til sig selv på en ny måde. 
Publikum synger og spiller med i historien.
Fra 4 til 9 år.  
Pris: 20 kr. pr. barn. Tilmelding på tlf. 2324 9213.

Kontaktoplysninger
Børnekulturhuset Sokkelundlille
Utterslev Torv 9, 2400 København NV
bornekulturhusetsokkelundlille.kk.dk

Conni Humeniuk, Mail: connic@kff.kk.dk
Tlf. 2324 9214

Helle Pørksen, Mail: ec9j@kff.kk.dk
Tlf. 2324 9213

BØRNEKULTURHUSET SOKKELUNDLILLE
Julehyggen kommer til Sokkelundlille allerede den sidste dag i 
november, hvor Teater AstaBasta spiller juleforestillingen ”Den Lille 
Engel”. Efter forestillingen er der engleværksted, hvor børnene kan 
lave deres helt egen engel, som de kan tage med hjem.

Onsdag 30. november kl. 10.00–10.40
DEN LILLE ENGEL med Teater AstaBasta. 
Et poetisk juleeventyr om den lille engel. Det er den lille engels første 
jul, og hun har svært ved at finde sin plads i al julepynten. Heldigvis 
kommer der en sød nisse og hjælper den lille engel. Historien fortæl-
les med engle, nisser, julepynt, dukker, kagedej og musik.
Fra 3 år. 
Pris: 20 kr. pr. barn. Tilmelding på tlf. 2324 9213.

Onsdag 30. november kl. 10.50–11.50
Torsdag 1. december kl. 10.00–11.00
Fredag 2. december kl. 10.00–11.00
Engleværksteder
Engleværkstederne afholdes flere gange, så alle, der har set forestil-
lingen ”Den lille engel” har mulighed for at lave deres egen engel. 
Fra 3 år. 
Tilmelding på tlf. 2324 9213.

’

Torsdag  8. december kl. 10.00
Den halve papdreng med André Andersen
Spiller på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76
“Sprællevende fortælleteater om at være skilsmissebarn med papfa-
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På BIBLIOTEKET  
finder du også  Rådgivning og vejledning
LEKTIECAFÉ
Caféen er et tilbud til børn og voksne under uddannelse. 
Hver mandag og onsdag kl. 16.00-18.00 kan du få hjælp 
til lektierne eller til at arbejde selvstændigt med opga-
verne. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Lektiecaféen foregår på 1. sal i Børn & Unge Biblioteket. 

IT-VÆRKSTEDET
Tilbuddet er for alle, og du skal bare møde op. Her kan 
du i eget tempo lære om internettet, e-mail, tekst- og 
billedbe¬handling m.v. Det er frivillige, der hjælper dig, 
og det er gratis. Mandage, tirsdage og torsdage kl. 10.00-
14.00 i Bydelslaboratoriet på 2. sal. 

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

FerieCamp i Bispebjerg
I alle skoleferier er der FerieCamp i Bispebjerg/Nordvest. 
FerieCamp er tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i 
skoleferierne for alle børn og unge mellem 6 og 17 år. 
Alle aktiviteter er gratis.
Hent en flyer på BIBLIOTEKET eller find programmet 
på bibliotek.kk.dk/bib eller feriecamp.kk.dk i ugerne 
op til ferien.
De næste to FerieCamps er: 

FerieCamp i juleferien: Uge 52: Tirsdag 27. december 
– fredag 30. december.
FerieCamp i vinterferien: Uge 7: 13. – 17. februar.



CAFE LARSEN: Fællessang i Ansgar
Den første onsdag i hver måned kl. 
15 åbner Café Larsen. Her kan du få 
en lille forfriskning og synge med, 
når Thomas Høg og Peter Stangerup 
finder de gode gamle slagere frem. 
Onsdag d. 7. dec sørger Café Jule-     
Larsen for, at julen bliver sunget ind.

GRATIS FÆLLESSPISNING 
Tirsdage i lige uger kl. 17: Andagt for 
børnefamilier og fællesspisning. 
Tirsdage i ulige uger kl. 17.30: An-
dagt for voksne og fællesspisning.
Alle er altid velkomne, men tilmeld 
dig gerne forinden til spisningen 
på kirkekontoret på 38 34 48 36.

Til præst Birgitte Knudsens medi-
tationsandagter skaber lyd-
kunstner Gert Bach meditative 
lydlandskaber. Kirkens stemnings-
mættede kirkerum fyldes med 
smukke klange fra syngeskåle, 
sansula og flygel. I den dæmpede 
belysning kan du finde rum til 
nærvær, fordybelse og indre ro. 

TODAGES BACHKONCERT
Lør. d. 26. nov + søn. d. 27. nov. kl. 16

Jesper René spiller J. S. Bachs:
                         Das Wohltemperierte    

                                           Clavier I 
og II  

ANSGARKIRKEN FOR BØRN
Ansgarkirken tilbyder gratis babysal- 
 mesang, rytmisk legestue, godnathi-   

    storier, børnekor, børnegudstjenster
      og konfirmandundervisning. Besøg   
         

DE SKRIGENDE MÅGER I NV Når kirkens musiker Thomas Høg 
ikke skriver musicals, leder han 
Ansgarkirkens rytmiske kor “De 
Skrigende Måger”.  Koret synger
glad pop, gospel og musical.  
Holder du af at synge sammen med 
andre? Så kom forbi til en af ko-
rets øveaftner hver torsdag kl. 19.

ONE BOWL I ANSGARKIRKEN
Onsdage i ulige uger (senere hver uge)
kl. 18-21
I december åbner non-profit restau-
ranten One Bowl i Ansgarkirkens cafe. 
Her kan du betale 
det, du har råd til, 
for et lækkert mål-
tid mad.

MUSIKGUDSTJENESTER
Søndag d. 27. nov. kl. 10.30
Kvindekoret Schola Cantorum 
synger med til gudstjenesten.
Søndag d. 8. jan. kl. 11.00
Oplev en sanger, cellist, organist 
og fløjtenist fremføre en af Tele-
manns smukke baroksonater.

REFORMATION OG SAMBA
Søndag d. 15. januar kl. 16
De fire brasilianske musikere fra 
Quartet Pé no Chão vil kickstarte 
500 års-jubilæet for reformationen 
med både samba, bossanova og 
latinamerikanske salmer oversat 
til dansk.

AFTEN OM OG MED MAD
med præst Vivi Andersen
Tirs. d. 29. nov. og tirs. d. 3. jan. kl. 18

MEDITATIONSANDAGT
Tirsdag kl. 17.30

Andagter
i 2016:
d. 22. nov. 
d. 6. dec.
d. 20. dec

Andagter 
i 2017:
d. 17. jan.
d. 31. jan.
d. 28. feb.

A
N
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www. ansgarkirke.dk 
              eller skan koden

                      for at læse 
                         mere.

Kom med til mad- 
aften, hvor vi skal 
diskutere målti- 
dets betydning og 
mange funktioner
i vores kultur.

STØTTE-
KONCERT

Søn. d. 4. dec. kl. 16
Oplev tre klassiske 

kor, flere kammermusik-
ensembler og solister. Så støt-

  ter du samtidigt julehjælpen til
          sognets udsatte. Entre: 60 kr.

JULEKONCERT
Lørdag d. 10. dec. kl. 16

Dirigentkorets 12 sangere 
dirigerer hinanden på skift, når

de fremfører bl.a. J. S. Bachs smuk-  
  ke juleværk Jesu meine Freude. Der 

    er gratis adgang.

LUCIAGUDSTJENESTE
Søndag d. 11. dec. kl. 10.30
Mærk juleglæden sprede sig, når 
lyset dæmpes, og Ansgar Børnegos-
pel går luciaoptog til Birgitte Knud-
sens gudstjeneste 3. søndag i advent.

JULEMUSICAL - BETLEHEM CITY
Søndag d. 11. dec. kl. 15
Thomas Høg, der er aktuel med sin roste 
musical Jordens Søjler på Østre Gasværk, 
har skrevet en vanvittig julemusical, som kir-
kens rytmiske kor “De Skrigende Måger” vil opfø-
re sammen med musicalstjernen Søren Launbjerg, 
børnegospelkoret og et liveband. Gratis adgang.

JULEGUDSTJENESTER
Lørdag d. 24. dec. kl. 11: Børnevenlig julegudstjeneste v. 
præst Birgitte Knudsen, kulturmedarbejder Sofie Schelde og 
guitarist Benjamin Aggerbæk.
Lørdag d. 24. dec. kl. 14: Julegudstjeneste v. præst Vivi Andersen.
Lørdag d. 24. dec. kl. 16: Julegudstjeneste v. præst Birgitte Knudsen.
Søndag d. 25. dec. kl. 10.30: Julegudstjeneste v. præst Birgitte Knudsen 
med efterfølgende julefrokost for sognet.
Mandag d. 26. dec. kl. 10.30: Julegudstjeneste v. præst Birgitte Knudsen. 
Efter gudstjenesten er der åbent møde i menighedsplejen.
Søndag d. 1. jan. kl. 17: Nytårsgudstjeneste ved præst Birgitte Knudsen.

JULEFROKOST FOR HELE SOGNET
Søndag d. 25. dec. kl. 12
Hele Ansgarkirkens sogn er inviteret til julefro-
kost og dans om juletræet i kirken. Der bliver dæk-
ket op til hyggelig fællesspisning, hvor både børn og 
voksne kan spise traditionel julefrokost. 
Bagefter er der dans omkring juletræet til en julesalme 
eller to. Det er gratis at deltage i julefrokosten. Tilmeld dig 
gerne forinden til præst Birgitte Knudsen (bikn@km.dk).

Foto: Mikael Wiman

Foto: Thomas H. Nielsen

Mågevej 33   
2400 Kbh. NV        
www.ansgarkirke.dk     
facebook.com/
Ansgarkirken
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Nyt fra Agendaforening Nordvest
Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8

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

Gratis arrangementer i Agendaforeningen
Det foregår i Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8. Tilmelding 
på mail@agendaforening-nordvest.dk  eller tlf. 2653 
8091.

Mandag 16. januar kl.19. Sund mad og madkvalitet. 
Foredrag med Birgitte Escherich om madkvalitet og 
kamp for sund mad. Senest har hun skabt en ny model 
for lokal, økologisk fødevarehandel i form af Madselska-
bet (http://madselskabet.net/).

Tirsdag 24. januar kl.19. Billedforedrag om Peru
Biolog Lars Clark, Grøn Hverdag, ”Peru set med verdens-
mål” (Hvad vil verdensmålene kunne betyde for Peru?). 

Tirsdag 7. februar kl.19. Landbrugsdrift i Grønland
Marie Natuk fortæller og viser billeder om landbrug i 
Sydgrønland. Marie kommer fra et sydgrønlandsk land-
brug, og er her som frivillig i Skolehaverne.

Tirsdag 21. februar kl. 19. Miljøvenlige forbrugsvarer
Bryan Traum, ejer af butikken EcoEgo med et nøje gen-
nemtænkt udvalg af miljøvenlige varer indenfor mange 
kategorier, vil gennemgå baggrunden for flere af sine 
valg af varer. Teoretisk baggrund og fremvisning af disse 
varer. www.ecoego.dk.

Temadag om FNs nye verdensmål 
Agendaforeningen påregner at afholde en temadag i 
januar eller februar om de nye verdensmål. 
Vi håber nemlig at få bevilget midler fra bydelspuljen, 
så vi kan få assistance fra en proceskonsulent/facilitator 
med henblik på at arbejde med FN´s nye verdensmål, 
som er omtalt nedenfor. 
Landsforeningen Grøn Hverdag og Agendaforening 
Nordvest ser verdensmålene som et vigtigt redskab, 
som vi vil arbejde med efter bedste evne. Målet er, at 
brugergrupperne i Karens Hus indgår partnerskaber for 
handling (verdensmål nr. 17). 
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Af Peter Thiele (SF)
Teknik- og miljøordfører i Borgerrepræsentationen
 Da vi for nyligt underskrev årets budgetaftale på Københavns 
Rådhus, kunne vi også endelig sikre en ny og langt mere fornuf-
tig rute for Bispebjergs og Østerbros omdiskuterede buslinje 14. 
Siden der blev nedlagt stoppesteder på ruten, har buslinjen fra 
Ryparken til Trianglen været uhensigtsmæssig og besværlig for de 
mange passagerer. 
At vi nu får ændret ruten til det bedre, skyldes i den grad de stærke 
lokale kræfter. 
Jeg har selv mødt dybt engagerede borgere, når jeg har deltaget i 
møder om sagen, og jeg havde også tilbage i juni 2015 fornøjelsen 
af en køretur med Bus 14 arrangeret af bydelenes lokaludvalg. 
Der er flere grunde til, at sagen om buslinje 14 bør vække glæde hos 
os politikere på Rådhuset. Vi er kommet i hus med en langt bedre 
løsning for buslinjen, end den der var blevet lavet, hvilket er til gavn 
for passagerer og borgere i de to bydele. 
Men der er også god grund til at glæde os over, at vi har så engage-
rede borgere i København. Derfor vil jeg også sende et stort skul-
derklap til borgerne på Bispebjerg og Østerbro samt ikke mindst 
lokaludvalgene, som har spillet en stor rolle i sagen og været med 
til at sikre, at borgernes protester vandt politisk gehør. 
Lokaludvalgene er til tider omdiskuterede og kritiserede på Køben-
havns Rådhus. Men i sager som denne, viser de efter min mening 
deres værd. 
Så tillykke til alle buslinje 14’s seje græsrødder – og tak for indsatsen!

Nedenfor billeder fra lokaludvalgenes ”bus 14 event” i juni 2015

Global bæredygtig udvikling. Ikke utopi, men målsætning!
Sidste år skete det omsider. Ledere fra verdens lande satte sig 
sammen, og blev enige om at løse mange af klodens største 
problemer. Det mundede ud i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling.
Det lyder måske som en fantasi, men alle lande i verden deler 
nu den samme vision om, hvordan vores klode skal se ud i 2030!
Forestil dig en verden, hvor vi har afskaffet fattigdom og stop-
pet sult. Alle mennesker har adgang til rent vand og sanitet, 
hvilket er med til at sikre sundhed og trivsel, og at alle børn får 
en kvalitetsuddannelse. 
Piger og drenge overalt kan udnytte deres personlige potentiale, 
fordi der er ligestilling mellem kønnene. Ved hjælp af fornuftige 
investeringer i bæredygtig energi, industri, innovation og infra-
struktur har vi både skabt anstændige jobs, økonomisk vækst 
og opnået mindre ulighed. 
Vi lever i 2030 i bæredygtige byer og lokalsamfund. Takket være 
en solid klimaindsats har vi bremset den globale opvarmning. 
Både liv i havet og liv på land trives igen, fordi vi har sikret ansvar-
ligt forbrug og produktion. 
Sidst men ikke mindst kan alle mennesker leve trygt, fordi stærke 
institutioner sikrer fred og retfærdighed. 
Alt dette har vi opnået, fordi vi arbejder sammen gennem part-
nerskaber for handling.
Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og give verden 
videre i ordentlig stand til vores børn. FN har sat fælles kurs mod 
en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden – en langt 
større udfordring end at lande på månen. 

Verdensmål involverer os alle
Verdensmålene er ikke FN’s første forsøg på at sætte mål for klo-
dens udvikling. Allerede i 2000 gav alle landes ledere hinanden 
hånd på at arbejde for en bedre verden med verdensmål. 
Ikke alle de dengang vedtagne mål blev 100 procent opfyldt, 
men der var stor fremgang på de fleste områder. Siden 1990 er 
andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom, 
faldet med 68 procent. Lige mange drenge og piger starter nu i 
grundskole, globalt er antallet af nye hiv-smittede faldet med 40 
procent siden 2000, og i samme periode er antallet af malaria-
dødsfald faldet med 58 procent. 
Fordi vedtagelse af målene havde deadline i 2015, kom de på 
dansk til at hedde ‘2015 Målene’. I starten mødte 2015 Målene 
udbredt skepsis. Men aftalen blev en milepæl på vejen til at gøre 
en ende på den globale fattigdom. 

Hvor de tidligere 2015 Mål mest omhandlede udviklingslande, 
vil de nye Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage 
sig et ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere 
bæredygtigt. De nye Verdensmål vil – ligesom deres forgæn-
gere – få betydning for milliarder af mennesker. Denne gang 
skal problemer med sult, fattigdom og sygdomme ikke kun 
nedbringes, men løses. 

Behov for nye løsninger
Én ting er at blive enig om så store målsætninger. Noget andet er 
at gøre dem til virkelighed. Første skridt på vejen er, at verdens 
befolkning kender til målene. Jo flere, der kender til målene, jo 
flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. 
Derfor skal alle kende til de store fremskridt, verden allerede har 
opnået, og til den nye kurs, som vi har mulighed for at vælge 
fremover. Læs mere om de 17 mål og delmål:
http://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Tillykke til buslinie 14s seje græsrødder



neske, som fødes i dets periode, og det er beskrivelsen af de 13 træer i maleri 
såvel som i ord, der danner grundstammen i udstillingen.

Workshop i papirkunst v/ Mette Binderup. Sted: Karens Hus, Bispebjerg 
Bakke 8. Lørdag18. marts kl. 10.30 – 13.30. 
Socialpsykiatrisk center og Kulturnets idé  med udstillinger på Tomsgårdsvej 
er at promovere bydelens billedkunstnere, såvel centrets malergruppe, Kultur 
2400, Lørdagsmalerne i Karens Hus, Ignatius Billedskole m. flere. 
Men vi vil også godt provokere dem lidt, så her får de et tilbud om at erstatte 
penslen med en saks. Her er Mettes oplæg:
”Hvis man som deltager har lyst til at prøve at klippe ”ud af det blå” uden at 
tegne først, så kom og vær med, når vi klipper træer, blomster, fugle og fisk 
– og måske endda et eventyr! 
Vi starter med et par bundne opgaver og lidt snak om forenkling af motiver, 
proportioner og genkendelighed. Derefter er der mulighed for at klippe efter 
billedforlæg eller bare ud fra fantasien. De færdige klip lamineres, så de kan 
holde til at blive hængt op.”
Max antal deltagere: 18. Medbring selv madpakke til pausen.
Pris for materialer og kaffe /te: kr. 50.- Tilmelding: Kulturnet: sms 22138710 
eller mail: foreningen.kulturnet@gmail.com

De vise træer – et causeri om keltisk filosofi og tankegang. v/ storyteller 
Jette Varn. Onsdag 5. april kl. 14
Tilhørerne får et indblik i et før kristent samfund, hvor der herskede en dyb 
omsorg for den jord, vi bebor, hvor mænds og kvinders retstilling var jævn-
byrdig, baseret på gensidig respekt, og musik og storytelling var i højsædet. 
Vi hører om måneastrologiens 13 vise træer, og hvad de hver især betyder for 
dannelsen af din personlighed.
Månen opfattes jo også som yin – det kvindelige, og som kvinde er Jette 
blevet inspireret af at betragte astrologien ud fra månens indflydelse. Man 
kan måske kalde det et studie i vort ”skyggejeg”, i vort ubevidste jeg, og det er 
denne fascination, denne inspiration, hun gerne vil dele i såvel sit billedsprog 
som i ord.

3.die udstillingsperiode  3. maj – 30te juni
Focus på vore lokale billedkunstneres alsidighed
Kultur 2400 inviteres til at stå for denne udstilling, men det skriver vi mere om 
i næste nummer af bydelsavisen.

OBS! Kulturnets gruppemedlem og samarbejdspartner 2020 Visions arran-
gerer 3 festdage for maleriet 12 – 14 maj i Metronomen på Frederiksberg.
Har du lyst til at udstille dine billeder i format 20 x 20 cm, så se mere på hjem-
mesiden: www.2020visions.dk hvor du kan læse om kriterier for at udstille 
samt tilmelde dig som kunstner.
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børn. I Morgen  tager os med jorden rundt og viser, hvad 
der bliver gjort for at forhindre global opvarmning – for-
talt med stort overskud og begejstring.
Efter filmen er der debatoplæg fra Omstilling Danmark, 
og Café Vigør serverer kaffe og kage.
Pris kr. 30.- Tilmelding Kulturnet: sms 22138710 eller mail: 
foreningen.kulturnet@gmail.com

Til ferniseringen onsdag 18. januar kl. 14  får vi et genhør 
med bluesmusikeren Leif Løding Willumsen.
 Leif er jo flyttet fra Bispebjerg til et lille hus langt ude i 
de svenske skove. ”Her kan jeg øve og spille så højt jeg 
vil – her kan jeg komponere, blive inspireret af naturen 
omkring mig, her kan jeg ånde”, fortæller Leif.

BO SCHIØLER og hans Rå Guld
Ondsag 22. februar kl. 14.00 i salen på Tomsgårdsvej
 I samarbejde med Kultur Nord og Danske Seniorer har 
vi søgt Nordvest Fonden om støtte til en oplevelsesrig 
eftermiddag for pensionister i Københavns Nordvest 
med Bo Schiøler og hans skavanker,  som han kalder sine 
musikere på en ny CD.

Takket være tilskud fra Nordvest Fonden havde vi en 
kanon succes sidste gang Bo Schiøler og hans band gav 
koncert i Kulturhuset på Bispebjerg. Vi er mange gange 
blevet spurgt, om der var chance for, at Rå Guld kunne 
komme igen.
Café Vigør serverer kaffe og kage i pausen.
Pris kr. 30.- Tilmelding Kulturnet: sms 22138710 eller mail: 
foreningen.kulturnet@gmail.com

8. marts kl. 16.00:  Fernisering på ny udstilling og irsk 
folkemusik med musikgruppen Chandeliers
Chandeliers har eksisteret siden 2007, og består i dag 
af semi-professionelle musikere, som alle brænder for 
deres virke i orkesteret og først og sidst især for den 
irske folkemusik.

Musikerne har alle mange år på bagen i forskellige band-
sammenhænge og har stor erfaring med livemusik. Det 
er musikere, som forstår at læse publikum og få dem til 
at føle, at de er en del af showet.
Udstillingens tema er kvindesyn. De gamle irske druider 
havde dyb respekt for kvinden, og de skabte en måne-
astrologi, som var baseret på 13 x 28 dage + en navnløs 
dag, svarende til kvindens månedlige cyklus. Til hver af 
de 13 perioder hørte et bestemt træ. Hvert træ har en 
træånd, siger druiderne. Træets ånd præger det men-

Af Jette Varn
Julestue og forårsplaner
Allerførst en reminder om, at vi holder julestue i Karens 
Hus, Bispebjerg Bakke 8 den 2. søndag i advent, 4. 
december kl. 13 – 17.

Traditionen tro hygger vi os i Karens Hus med gløgg og 
æbleskiver, kaffe og julebag, alt mens vi laver smukke 
juledekorationer af naturmaterialer.
Der bliver også tid til at synge et par julesange, så kom 
og vær med. Medbring gerne en lille tallerken eller en 
flad skål til din egen dekoration. I samarbejde med 
Agendaforeningen sørger vi for gran, lys og kogler m.m.

Tre udstillinger i det nye år 2017 
I samarbejde med Socialpsykiatrisk Center og Kultur 
Nord er det planen at lave 3 udstillinger, hvor det pri-
mært er bydelens og centrets egne billedkunstnere, 
som vi ønsker at promovere, - enten i form af solo eller 
gruppeudstillinger.   
Planlagte udstillingsperioder er  onsdag 18.  januar – 
tirsdag 28. februar, onsdag 8. marts – søndag 30. april 
og onsdag 3. maj – tirsdag 30. juni
I første udstillingsperiode i januar er temaet blomster, 
planter, by- og landskabsbilleder. Focus på de oplevel-
ser, naturen giver os.
Vi har ansøgninger ude flere steder, og går det som vi 
håber, bliver salen på Tomsgårdsvej 35 genetableret 
som intimscene, velegnet til både koncerter, foredrag 
og møder.
Aktiviteterne er afhængige af, om vi opnår tilskud 
fra Bispebjerg Lokaludvalg, Nordvest Fonden samt 
København Kommunes musikudvalg. Det ved vi ikke 
i skrivende stund, men følg med på Kulturnets hjem-
meside: www.foreningen-kulturnet.dk og Facebook 
samt i Danske Seniorers nyhedsbrev ”Kom med”.

”I Morgen”
Onsdag 25. januar kl. 14 vises den prisbelønnede doku-
mentarfilm I Morgen.
De to instruktører, skuespiller og filminstruktør Mélanie 
Laurant og journalisten Cyril Dion sætter gang i en 
bevægelse for at gøre verden  til et bedre sted for deres 

Nyt fra kulturnet
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HAR OPFUNDET, UDVIKLER, PROGRAMLÆGGER 
OG PRÆSENTERER TEATER NORDVEST

Dirigenten ven
ter utålmodigt. 
Desværre ringer 
medlemmerne af 
det syv mand store 
orkester ét for ét 
og melder afbud 
til koncerten. Men 
orkesterlederen 
vender situationen 
til sin fordel: Nu 
kan han endelig 
opføre sin solo
trompetkoncert. 
Tror han da.

SOLO 
FOR 
TO

BATIDA

Menneskets 
bedste ven

BATIDA

Der var engang en pige der var så  ensom, 
at hun spiste hele tiden. Og der var  engang 
en mand der var så sulten, at han troede 
han var en hund. Syngespil for 8 hunde om 
kærlighed og sult.

PROGRAM
FORÅR 2017
JANUAR
KRONEN PÅ HOVEDET
TEATERGRUPPEN BATIDA 
Fra 5-10 år / Varighed: 50 min. 
Onsdag 11/1 til fredag 13/1 kl. 9.30 + 11
STED > BATIDAS TEATERHUS

TRE BEN
AABEN DANS 
Fra 1½-5 år samt forældre og 
bedsteforældre / Varighed: 40 min.  
Lørdag 28/1 kl. 10 + 11.30
STED > BATIDAS TEATERHUS

FEBRUAR
1-2-3-nU...
ARTHOTEL 
Fra 0-3 år / Varighed: 35 min 
Tirsdag 7/2 kl. 9.30 + 10.45
STED > BATIDAS TEATERHUS

SPAGHETTI
TEATERGRUPPEN BATIDA 
Fra 3-8 år / Varighed: 50 min.
Tirsdag 21/2 til fredag 24/2 kl. 9.30 + 11 
Tirsdag 28/2 kl. 9.30 + 11
STED > BATIDAS TEATERHUS

MARTS
KONCERTEN
PIIP JA TUUT TEATER (ESTLAND) 
FREDAG: Fra 5 år. WEEKEND: Familie-
forestilling fra 3 år / Varighed: 55 min.
Fredag 3/3 kl. 9.30 + 11
Lørdag 4/3 kl. 10
Søndag 5/3 kl. 10
STED > BATIDAS TEATERHUS

MENNESKETS BEDSTE VEN
TEATERGRUPPEN BATIDA
Fra 10 år samt familieforestilling / 
Varighed: 50 min
Fredag 24/3 kl. 10 + 12
STED > BATIDAS TEATERHUS

APRIL
SOLO FOR TO
TEATERGRUPPEN BATIDA
Fra 5 år / Varighed: 50 min.
Mandag 3/4 til fredag 7/4  kl. 9.30 + 11
STED > BATIDAS TEATERHUS

MAJ
LILLE T 
OG DE FORBUDTE BAMSER
TEATERGRUPPEN BATIDA
Fra 4-9 år / Varighed: 40 min.
Torsdag 4/5 til fredag 5/5 kl. 9.30 + 11 
Mandag 8/5 til torsdag 11/5 kl. 9.30 + 11
STED > BATIDAS TEATERHUS

DEN SULTNE LARVE, 
ALDRIGMÆT  
TEATRET ST. TV 
Fra 1½-5 år / Varighed: 35 min.
Torsdag 18/5 kl. 9.30 + 10.45
STED > BATIDAS TEATERHUS

  

 

 
 TEATER

ALLE 
FORESTILLINGERNE 

ER GRATIS 
– men billetbestilling 

er nødvendig.
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SPILLESTED
BATIDAS TEATERHUS · RENTEMESTERVEJ 25 A · 2400 KØBENHAVN NV

FORESTILLINGERNE ER GRATIS! – MEN BILLETBESTILLING ER NØDVENDIG
Billetbestilling foregår telefonisk på 38 10 36 09 kl. 10-15 eller via mail teaternordvest@batida.dk

Vi støtter os op af 
noget – stole, borde, 
stokke og hinanden. 
Støtte er vigtig for 
mennesker i alle 
livets  faser – men 
særligt for det lille 
barn der skal lære 
at stå, gå og indtage 
verden. Og igen når 
kroppen svigter i 
livets slutning, og 
alle de tillærte evner 
for at stå og gå selv 
langsomt siver bort. 
En  fore stilling, der 
samler de mindste 
og de ældste i et 
fælles behov – 
 behovet for støtte.

TRE 
  BEN

A ABEN DANS

En rørende og humoristisk 
forestilling for de yngste og ældste

... en klovneforestilling! 
Piip og Tuut er ansat til at gøre rent i salen 
efter koncerterne. En dag beslutter de at 
de selv vil høre opførelsen. Efter de med 
noget besvær har fundet en plads i salen, 
opdager de at de har efterladt alle deres 
rengøringsredskaber midt på scenen. Og lige 
om lidt starter koncerten! 
Det ender med en morsom og enestående 
forestilling – med dem i rampelyset…
En mimeforestilling uden ord.

KONCERTEN
PIIP JA TUUT TEATER (ESTL AND)

Lille T og de 
forbudte bamser

BATIDA

“Åh nej, jeg har fået en søn med ører så store 
som rabarberblade!”  To mænd, dukker og 
levende musik...

BATIDA

SPAGHETTI
Man bliver høj af spaghetti, siger de to  lange 
– men deres lille, sultne nabo må ikke spise 
med. Kulinarisk komedie med masser af 
 musik og ketchup.

KRONEN 
PÅ HOVEDET

Kongen er gammel og skal snart dø. 
Naturligvis skal den ældste søn, kron-
prinsen, overtage kronen. Det er han 
vældig stolt af. Men hvad hjælper det, når 
faren holder allermest af hans forkælede 
lillebror?

BATIDADEN 
SULTNE LARVE, 
ALDRIGMÆT
Mandag morgens 
 morgensol, mmm 
mums … morgenmad. 
Måske  marmelade? 
Et æble!

1-2-3-nU...
ARTHOTEL

Skyer der svæver over byer. En kæmpe 
stor bunke jord, lige til at kravle op i … 
En sommerfugl der ikke kan fanges … 
Et æble man skal hoppe højt for at nå … 
Vil du være med? 1-2-3-nU …

TEATRET ST. TV



Et loka ludvalg  i K øben havns Kom
aa

m
une

FRA DEN GODE IDE  
TIL VIRKELIGHED

Nu har du chancen for at få 
inspiration og vejledning til 
hvordan din idé kan blomstre og 
blive til virkelighed.
 
Bispebjerg Lokaludvalg, Om-
rådefornyelsen Fuglekvarteret 
og Områdefornyelsen Nordvest 
inviterer nemlig til:

PULJEAFTEN
Tirsdag d. 24. januar kl. 17.30-20.30
på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76, 3.sal
 
Hvis du gerne vil:
 ❚ Høre hvordan du søger penge fra Bydelspuljen, 
 ❚ Nordvestpuljen og FUGLEFRØ.
 ❚ Få sparring på din idé fra andre idemagere og  

hente inspiration fra andre projektmagere.
 ❚ Få viden om hvordan du kan sætte præg  

på Bispebjerg bydel.
 ❚ Hvis du gerne vil netværke med andre  

idemagere og projektmagere!
 
Tag din idé med eller kom med på en lytter. Alle er velkomne, uan-
set erfaring med at lave projekter.
Det er gratis at deltage og vi gir’ et måltid!  
Tilmelding er nødvendig. Skriv til:  
lc@okf.kk.dk senest d. 17. januar 2017

Vil du gerne vide mere om spændende lokale projekter i din bydel? Har 
du en idé, der skal have hjælp til at blive til virkelighed? Eller kunne du 
tænke dig at møde de lokale ildsjæle, der fik støttekroner i 2016?
Bispebjerg Bydelspulje, Nordvestpuljen og FUGLEFRØ puljen er klar 
til at uddele mere end 2 millioner kroner til lokale projekter i 2017! 
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som både skabte opstandelse i Teknik- og Miljøudvalget, i forvalt-
ningen og ikke mindst ude lokalt, hvor borgerne følte sig overset 
og tromlet. 
 
Analyse underbygger Lokaludvalgets anbefalinger
På baggrund af alt dette indkaldte Bispebjerg Lokaludvalg allerede 
sidste år til borgermøde om ”god byudvikling i Nordvest”. 
Til dette møde var blandt andre planchef Ingvar Sejr Hansen fra 
Økonomiforvaltningen inviteret til en debat om, hvorvidt der er 
brug for ungdomsboliger i nordvest, og hvordan sikrer vi flere 
familieboliger, som den gældende lokalplan egentlig foreskriver.
Debatten gik højt, og Lokaludvalget fik sendt et klart signal ind til 
Rådhuset, om de lokale ønsker. 

På baggrund heraf igangsatte Økonomiforvaltningen en undersø-
gelse i gang om retningen for den fremtidige af Nordvestkvarteret 
indenfor boligområdet og de kreative erhverv.

Planchef Ingvar Sejr Hansen fremlagde en analyse af udviklingen i 
Bispebjerg Bydel sammenlignet med København som helhed.

Pernille Steensgaard fra Weekendavisen var ordstyrer. 

Nu - et år senere  - kunne vi så se de foreløbige resultater af denne 
analyse, som Ingvar Sejr Hansen fremlagde til politikerdebatten.  
Analysen viste blandt andet, at bydelens boligstørrelse ligger langt 
under gennemsnittet, og at særligt Nordvestkvarteret glimrer med 
en gennemsnitstørrelse på kun 65 m2. Bispebjerg har aktuelt en 
gennemsnitlig andel af ungdomsboliger, men hvis man gav frit løb 
for at bygge ungdomsboliger i nordvest, ville den gennemsnitlige 
boligstørrelse falde under de nuværende 65 m2.    

Analysen peger på følgende anbefalinger
• At der fremover overvejende skal bygges familieboliger med 
boligstørrelse på 95 m2.
• At man skal forsøge at fastholde en del af bygningsmassen i de 
kreative zoner, så de lave huspriser fortsat kan være attraktive for 
de kreative erhverv.
”Vi er rigtig godt tilfredse med, at man har taget borgernes røst 
alvorligt og har igangsat denne analyse. Og ikke mindst, er vi yderst 
tilfredse med analysens anbefalinger” fortæller Alex Heick.

Debatten
De deltagende politikere kendte udmærket til ”Provstevej-sagen”, 
og flere benævnte sagens gang som ”uskønt” ”pinagtigt” og ”noget 
værre makværk”. Men hvordan vi sikrer, at dette ikke sker igen, kom 
der ingen konkrete svar på. Flere af politikerne fastslog, at det er 
vigtigt, at lokalplaner overholdes, og at borgere kan sætte sin 
lid til, at lokalplaner normalt skal efterleves. Nogle af politikerne 
mente, at udfordringen er, at lokalplanerne stiller krav ned til små 

Af Tanja Møller Jensen
85 mennesker lagde vejen forbi til en debat om byud-
viklingen i Nordvest, da Bispebjerg Lokaludvalg i 
slutningen af oktober havde inviteret 6 politikere til 
at debatere lokalplaner, ungdomsboliger og pladsen 
til det grønne. 

Alle partier, der er repræsenteret i Borgerrepræsenta-
tionen, var inviteret. Det endte med et politikerpanel 
bestående af (fra venstre på billedet):

Mette Annelie Rasmussen. Radikale
Jakob Hougaard. Socialdemokratiet
Jens Kristian Lütken. Venstre
Neil Bloem. Socialistisk Folkeparti
Gorm Gunnarsen. Enhedslisten
Henrik Svendsen. Dansk Folkeparti

Bøjet i neon
Som forberedelse til mødet havde de deltagende politi-
kere fået tilsendt 3 skarpe spørgsmål: 

1) Kan lokalplaner bruges til at planlægge byudvikling, hvis 
der altid dispenseres fra dem? 
2) Hvordan skaber vi plads til det grønne i et tæt bebygget 
byområde? 
3) Hvad er bedst, familieboliger, ungdomsboliger, eller små 
ejerlejligheder, der bliver bygget under dække af at være 
ungdomsboliger, men reelt bare er små bitte ejerlejligheder.

Formand for Lokaludvalget, Alex Heick, startede med at 
ridse lokaludvalgets ønsker til byudviklingen op:  
• Vi skal sørge for, at Nordvest forbliver et blandet kvarter, 
hvor der er plads til kreative erhverv og en blandet bolig-
masse, så alle kan blive boende livet igennem og med den 
boligstørrelse, som passer dertil
• Vi skal om muligt skabe flere grønne oaser, hvilket kræver 
fremsynet planlægning i et tætbebygget Nordvest.
• Vi skal sikre os, at planlægning er et brugbart instrument, 
så vi bevæger os mod den udvikling, som vi ønsker! 

Hvorfor disse spørgsmål?
Men hvorfor er dette emne så aktuelt nu? 
Udviklingen i Nordvestkvarteret går stærkt i øjeblikket. 
Byggetomte, som har ligget hen i mange år, er gennem 
de seneste 2 år blevet opkøbt, og de fleste er ved at blive 
bebygget. Den eneste aktuelt ubebyggede grønne plet, 
der er tilbage, er byggetomten på Glasvej. 
Særligt var det byggeriet på Provstevej 5, som fik sindene 
i kog og startede en større proces. 
”Autopark” var det lokale grønne åndehul, og blev passet 
af de lokale efter aftale med den tidligere ejer af grunden. 
At grunden med tiden skulle bebygges, var et kendt 
faktum, men overraskelsen var stor, da det viste sig at 
være ungdomsboliger i strid med lokalplanens princip-
per om, at der er brug for familieboliger i området. Her 
startede så et langt forløb med massive protester, hvor 
borgerne fik medhold i en klage til Natur og Miljøkla-
genævnet, hvilket medførte, at  byggeriet måtte sættes 
i bero.
Herefter måtte en ny lokalplan gennemføres, som lovlig-
gjorde det byggeri, som kommunen i første omgang 
havde givet bygherre tilladelse til. Alt i alt en lang proces, 
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detaljer, som fører til mange dispensationer. En løsere struktur 
for lokalplaner ville være at foretrække.
Lokalområdets behov for variation i boligstørrelser var et emne, 
som der var bred enighed om. Ungdomsboliger er der også brug 
for, mente politikerne, men da det kom til spørgsmål om styring 
af priser på ungdomsboliger og krav om regulering, så kun unge 
kunne flytte ind, var der stor uenighed i panelet.   

I forhold til emnet ”Plads til det grønne”, var politikerne både 
inde på grønne tage og grønne facader, men også at Område-
fornyelsen Nordvest, som netop er igangsat, bør spille en rolle i 
at sikre mere grønt til kvarteret.
Til mødet kom der konkrete forslag om at tænke i plaster på 
såret. Her blev blandt andet nævt muligheden for at aflukke en 
del af Provstevej og omdanne dette vejstykke til gågade/grønt 
åndehul. Et andet forslag gik på den kommende omdannelse af 
ISS grunden, som er opkøbt af CALUM. Udover store bygninger, 
indeholder ISS grunden også en enorm parkeringsplads. Her 
bør man sikre sig, at der ”gives noget tilbage til lokalsamfundet”.   

Hvordan sikrer vi, at intentionerne efterleves?
Analysens resultater vil blive fremlagt til efterretning for politi-
kerne. Herudover vil den indgå i arbejdet med kommuneplan 
2019, og Økonomiforvaltningen vil drøfte med Teknik og mil-
jøforvaltningen, hvordan dette kan indgå i lokalplanarbejdet. 

”Som Lokaludvalg vil vi sørge for, at disse vigtige input bliver 
skrevet ind i vores kommende bydelsplan. Bydelsplanen er ufi-
nansieret og ikke en bindende plan, men vi oplever, at både for-
valtninger og politikere læser og forholder sig til bydelsplanerne 
i forhold til planlægningen. 
Lokaludvalget har desuden en opgave som vagthund for at 
sikre, at omdannelser i kvarteret sker med udgangspunkt i disse 
anbefalinger” siger Lokaludvalgsformand Alex Heick.    

Boligmassen i Bispebjerg Bydel
Ejerforhold
Det samlede antal boliger i Bispebjerg er ca. 30.000 boliger.
33% af boligerne i Bispebjerg er almene boliger. (Tallet er 20 
% i København som helhed). Bispebjerg har færre ejerlejlig-
heder end resten af København. Hvor cirka 14 % af boligerne 
i København er ejerlejligheder, er tallet 7 % i Bispebjerg.

Boligstørrelse
Boligerne i Bispebjerg Bydel er i gennesnit 68 m2. Gennem-
snittet i København er 80 m2. 
Det skyldes især en overvægt af ganske små boliger, idet 
antallet af boliger mellem 40 og 79 m2 er på 71 %.
Størstedelen af de små boliger ligger i Nordvestkvarteret. 
De store villaer i Emdrup er medregnet, og trækker op i den 
samlede statistik. 

Foreløbig konklusion fra Ingvar Sejr Hansens analyse
En yderligere koncentration af mindre boliger i Bispebjerg 
Bydel er uhensigtsmæssig, fordi det vil fastholde en bolig-
masse med små, men ikke nødvendigvis billige boliger.
Der skal derfor fremover overvejende bygges større familie-
boliger, som lever op til kommuneplanens retningslinje om 
min. 95 m2 i gennemsnit.

De store tidligere erhvervsområder i Nordvestkvarteret er 
under omdannelse. Kommunen fastholder i dag en del heraf 
som såkaldt kreative zoner.
Strategien skal her gå på to ben, da den både skal sikre, at 
ubrugelige bygninger omdannes, samtidig med at en del af 
bygningsmassen fastholdes til en lav husleje, så erhvervs-
mæssige nyopstartere og kreative virksomheder fortsat kan 
og vil lokalisere sig i området.



Vær med til at skabe lokal tryghed
- bliv en del af Natteravnene
Brug tid på noget meningsfuldt, og vær med at gøre dit nabolag 
til et bedre og tryggere sted at være - bliv Natteravn. 
Som frivillig i natteravnene vil man typisk bruge to aftener i 
kvartalet på at gå rundt i lokalområdet. Ruten er fastlagt på 
forhånd, og natteravnene færdes altid i grupperaf tre. Alle frivil-
lige i natteravnene får undervisning i de færdigheder, det tager 
at være Natteravn. 
Vil du vide mere, eller vil du bare prøve en aftentur med Natte-
ravnene på Bispebjerg? Samtidig kan du møde dine naboer, 
børn og unge, få motion og frisk luft. Ring til Ane Marie Henrik-
sen på tlf. 60 63 75 85 og aftal tid og sted.

stort ud, men idrætshuset er jo stort og virkelig flot. Især indvendigt 
med det flotte, røde gulv. Virkelig flot!”
Det var svært at finde naboer, der havde følt sig generet af det omfat-
tende byggeri. ”Tværtimod,” fastslog Jørgen fra Utterslevvej. ”Jeg er 
meget imponeret over byggeriet. Også mange af de gamle ting, der 
er kommet med over i det nye, ombyggede. 

Elementer fra de gamle gymnastiksale har overlevet som dekoration 
i nye lokaler på Efterslægten

Det er godt tænkt, at man har taget dele fra de gamle gymnastiksale, 
og brugt dem igen som dekoration. Jeg synes faktisk også, at det er 
et fint kunstværk, der er blevet opført mellem den nye sportshal og 
de gamle bygninger. 
Jeg undrer mig over, at det skulle koste så mange penge, men det 
er fint, og så er jeg imponeret over, at man har tænkt karnappen på 
den gamle bygning med ind i kunstværket.”

Tilfredse naboer
Birthe fortæller: ”Jeg bor i Hyrdevangen, lige over for den gamle 
rektorbolig. Det ser ud til at være blevet et rigtig fint resultat. Der 
skal jo ændringer til, så de unge mennesker kan få god undervisning. 
Og det, vi har set i dag, ser ud til at svare til det, der kræves af en skole 
i dag. Og så kan jeg rigtig godt lide, at de også har sat noget kunst 
midt i det hele, så de unge har et sted, hvor de lige kan slappe lidt af, 
mens de har noget smukt og spændende at kigge på.”
Også Susanne er nabo fra Hyrdevangen: ”Jeg er meget positivt over-
rasket. Det er blevet fuldstændig fantastisk. 
Jeg har glædet mig gennem de seneste år til at se resultatet. Der 
er sket virkelig meget her de sidste fem år. Parkering, belysning, 
beplantning, alt på og omkring skolen. Og jeg synes jo, Efterslægten 
er absolut gode naboer. Jeg elsker at være nabo til denne skole. 
Der er liv og glæde. Fra de unge starter på skolen, og til de får deres 
eksamen og kører herfra i deres biler. Det er en stor glæde for os, der 
bor her på vejen.”
Ved siden af Susanne smiler rektor Frausing tilfreds og konkluderer: 
”Det har været en fin eftermiddag, og vi er glade for på denne måde 
at sige vore naboer tak for deres tålmodighed med vort byggeri, og 
samtidig at vise, at vi sætter pris på det gode naboskab.”

lytte efter. Jeg har læst, at skolen startede i sin tid (1786 – red.), fordi 
nogle folk sagde, at den der undervisning skulle deres børn fand’me 
ikke have, hvis de skulle blive til noget. Dengang var der ingen krav 
til lærerne, det lavede Efterslægten om på.”
John Claudi går jævnligt forbi skolen på Efterslægtsvej: ”Jeg fortæller 
altid de unge piger, der står og ryger, når jeg går forbi Efterslægten, 
at hvis de ikke holder op med at ryge, så får de en teint ligesom mig. 
Når de så ser lidt forskrækkede ud, siger jeg: ”Bare rolig, skægget 
får I ikke!”. Men I kan roligt bruge mig som eksempel, siger han til 
rektor, og fortælle kursisterne, at ham den gråskæggede, kun har  
30 % lungekapacitet tilbage. Mon ikke det kan få dem til at tænke 
sig om?”

På rundvisning i den nye studiesal indrettet i de gamle gymnastiksale

John Claudi kan godt lide det historiske og tilføjer: ”Og så er der 
det med håndbolden. 
Efterslægten og Schneekloth var engang store håndboldklubber, 
og nogle skæve navne. Nu bor jeg så selv på Efterslægtsvej, og jeg 
er altid nødt til at forklare, hvad Efterslægten er for noget, og hvad 
det betyder. Og så var jeg også glad for i dag at få at vide hvad 
”nobis” betyder.”
Rektor Anne Frausing nikker til denne bemærkning og supplerer: 
”Ja, det er jo lige præcis dér, vi har forklaringen på vores lidt skæve 
navn. 
Da skolen blev stiftet tilbage i 1786 skulle den være et alternativ til 
de gamle, ofte kirkelige, skoler. Derfor fik den naturligvis et motto 
på latin. Det var ”Non Nobis”, som er latin, og betyder ”ikke for os”, 
men, underforstået, for dem, der kommer efter os, slægten efter os, 
efterslægten. Så det er forklaringen.”

Nobis, Efterslægtens Idrætshus
Dermed har vi så også forklaringen på, at Efterslægtens nybyggede 
sportshal fik navnet ”Nobis”. 
Det betyder ”for os”, altså til glæde for den ungdom, som nu og her 
går på Efterslægten. 
Og det var især den store, nye hal, som imponerede gæsterne på 
Efterslægten.
Lisan fra AB Hyrdevangen var en af de begejstrede: ”Jeg er meget 
positivt overrasket over det, jeg har set i dag,” fortæller hun. ”Når 
man ser det ovre fra vores hus i AB Hyrdevangen, ser det ikke nær så 

Af Ole Vadmand
Lektor på Efterslægten

Det begyndte med et stort hul i jorden i august 
2012. HF-Centret Efterslægtens mange naboer 
på Utterslevvej, Efterslægtsvej og i Hyrdevangen 
har i efterhånden mange år været udsat for støj, 
støv og tung trafik, mens Efterslægten byggede 
om og byggede til i et omfang, som ikke er set på 
skolens grund i 75 år. Men så inviterede Efterslæg-
ten naboerne til åbent hus.
”De gamle bygninger ligner jo sig selv – udefra,” for-
tæller Kim fra Utterslevvej, som selv gik på Efterslæg-
ten for 35 år siden, mens han nyder lidt at spise og 
drikke efter turen rundt på den nyrenoverede skole. 
”Når man så kommer ind, kan man se, at mange ting 
er ændret, eksempelvis den gamle gymnastiksal og 
så selvfølgelig den nye idrætshal. Her er blevet klart 
bedre forhold. 
Her, hvor vi står i kantinen, ligner det meste sig selv, 
og det er jo altid smag og behag med sådan noget. 
Jeg synes ikke, farverne i den nye og den gamle byg-
ning rigtig matcher, men det er jo smag og behag. 
Faciliteterne indeni, dem er der ikke noget galt med.”

Efterslægtens naboer ved kunstneren FOS’ ”sociale 
skulptur”, Your Success is Your Amnesia”

Kim har ikke været specielt generet af byggeriet igen-
nem de sidste 5 – 6 år: ”Jeg har kunnet følge med 
heri fra dér, hvor jeg bor, og det har været meget 
spændende. Det er også rart at kunne komme forbi 
her og se det færdige resultat.”

Historisk vingesus
”Der er lidt af et historisk vingesus over at besøge 
Efterslægtens bygninger,” fortæller en anden nabo, 
John Claudi. Det imponerer folk, det får dem til at 
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Fra hul til hal på Efterslægten

Aften på det gamle, nye Efterslægten. Her set fra Utterslevvej. Til venstre ses det store idrætshus ”Nobis”



Plant et træ og gør byen mere grøn

Af Pernille Vesterløkke
Biolog og Projektleder. Partnerskaber
Indgå et partnerskab med Københavns Kom-
mune og få et træ. Vi leverer træet, du står selv 
for at plante og passe det. 

Partnerskabstræer i Fællesskab København 
En af målsætningerne i Fællesskab København 
lyder, at mindst 75 procent af københavnerne 
oplever København som en grøn by i 2025. Sam-
tidig skal 70 % af københavnerne opleve gode 
muligheder for at involvere sig lokalt, og så skal 
antallet af frivillige, der deltager i udvikling, pleje 
og vedligehold af byen fordobles.
Et af de projekter, der skal bringe os tættere på 
målene, er en ny pulje til partnerskabstræer. 
Her vil Byens Drift bruge 1,4 mio. kr. på træer 
til københavnere, der vil være med til at plante, 
passe og pleje dem på deres eget areal.

Hvad er et partnerskabstræ?
Københavnerne sætter pris på byens grønne rum, 
og ønsker sig endnu flere træer og grønt. Kom-
munen vil over de næste to år forære københav-
nerne træer for 1.4 mio. kr. – puljen fordeles efter 
først til mølle. Som borger indgår du et partner-
skab med kommunen om at modtage, plante og 
passe et træ på dit eget areal.

Sådan får du et partnerskabstræ
Træet skal plantes et sted, hvor alle københavnere 
får glæde af det
Du skal selv sørge for at plante og passe træet - 
det kan enten være ejeren af arealet, hvor træet 
skal stå, der gør det eller beboere/frivillige i 
området.
Før du planter, skal du undersøge om jorden er 
egnet til trævækst
Du kan ansøge om et træ online.

Ansøgningsprocedure for partnerskabstræer
Ansøgningerne behandles efterhånden, som 
de indsendes. Først når forvaltningen har alle 
de nødvendige oplysninger fra dig, og du har 
underskrevet en samarbejdsaftale, ved du, at du 
får et partnerskabstræ af Københavns Kommune.

Læs mere om parterneskabstræer på www.kk.dk/
partnerskabstrae.

Slip  
træerne  

fri

Vil du være med til at gøre  
København grønnere? Vi for-
ærer dig et træ, hvis du har  
et godt sted at plante det. 

Læs mere og ansøg på  
kk.dk/partnerskabstrae.

SpørgSmål og 
Svar om part-
nerSkabStræer

Hvem kan få træer?
Alle borgere, boligforeninger, boligorgani- 
sationer og erhvervsvirksomheder, der råder 
over et privat areal i Københavns Kommune, 
hvor de vil plante træer.

Hvilke træarter kan jeg vælge?
Grundejeren vælger selv træarten, og kom-
munen bestiller gennem planteskolen Kor-
tegaard, som pt. har en aftale om at levere 
træer til kommunen.

kan man få Hjælp til træartsvalg?
Der findes masser af oplysninger på inter-
nettet, og kommunen har lavet en linksam-
ling med udvalgte temaer fx hjemmehøren-
de arter, gamle danske æblesorter mv. Se 
folderen ’Sådan vælger du et træ’.

Hvor stort er træet?
De leverede træer har typisk en stammeom-
kreds på 10-12 cm og er omkring 2-3 meter 
højde. Hvis du planter en lille skov, kan 
træerne godt være mindre. Hvis du ønsker 
gadetræer, er træerne som udgangspunkt 
større for at sikre mod hærværk.

Hvem planter og passer træet?
Grundejeren modtager træet fra kommunen 
og forpligter sig til at plante og passe træet.
Grundejeren kan vælge at få hjælp af frivilli-
ge til at plante og passe træerne. Gartnere og 
professionelle kan som udgangspunkt kun 
hyres til at foretage beskæring af træet.

Hvordan ved jeg om mit areal  
er egnet til et træ?
Du bør undersøge om jorden på dit areal 
dræner. Se, hvordan du gør i plante- og  
plejevejledningen.

Du skal også undersøge, om der er kabler,  
rør, olietank eller andre tekniske installati-
oner, der kan blive påvirket af træets vok-
sende rodnet. Du undersøger dette gennem 
ledningsejerregistret på www.LER.dk. 

Du logger ind med Nem ID på denne side  
ler.dk/graveaktoerer/0/48

Du kan indhente ledningsoplysninger på et 
areal på mindst 1 m2, og det koster 0,015 kr.  
pr. m2. Forespørgslen for de første 10 m2 
inden for et kalenderår er gratis.

Hvorfor Hedder det et  
partnerskabstræ?
Grundejeren underskriver en samarbejdsaf-
tale med kommunen, som gælder i tre år. 
Hermed forpligter ejeren sig blandt andet til 
at passe træet, at sikre at jorden er egnet til 
træplantning, og at der er tilstrækkelig med 
jord til træet, at der er godt indsyn til træ- 
kronen for byens borgere tæt på offentligt 
areal, at træets placering må indberettes på 
’Københavnerkortet’, at indberette hvis træet 
dør, flyttes, eller arealet skifter ejer.

Læs mere om dine forpligtelser i sam- 
arbejdsaftalen.

Hvordan planter og passer  
jeg et træ?
Det kan du læse om i plante- og pleje- 
vejledningen.

Hvordan bestiller jeg et  
partnerskabstræ?
Du ansøger online ved at udfylde formularen 
på www.kk.dk/partnerskabstrae. 

Når dit ønske er behandlet, får du en sam- 
arbejdsaftale til underskrift og aftaler  
herefter leveringssted og dato.

Hvordan laver jeg et kortbilag?
Klik ind på ’Københavnerkortet’ på  
kbhkort.kk.dk og søg dit areal frem. Zoom 
ind og benyt skitsetegning til at indtegne 
placering af partnerskabstræerne med en cir-
kel. Når du er færdig, så udskriv kortet til pdf. 
I det udskrivningsvindue, der åbner sig, kan 
du flytte kortudsnittet ved at trække i punk-
tet i midten og ændre retning ved at trække 
i punktet til højre. Størrelsen af udskriv-
ningsområdet ændres ved at justere tallet 
under målforhold. Når kortet er dannet, kan 
du sende det som en pdf-fil i en mail ved at 
vælge side med mail under filer og send.

Hvordan får jeg leveret træet?
Når du har bestilt træet hos kommunen, 
aftales leveringstidspunktet og sted på en 
af kommunens materialepladser. Når træet 
er leveret, skal du hurtigst muligt sørge for 
at få træet hjem og plante det. Hvis du ikke 
selv har mulighed for at fragte træet hjem, 
kan projektlederen oplyse, hvor du kan leje 
en ladcykel i to timer, så du kan fragte dit 
træ hjem. Kommunen afregner udgiften med 
cykeludlejeren.
 
kan jeg plante et partnerskabstræ 
i min Have?
Ja, hvis træet plantes, så der er godt indsyn 
til trækronen fra offentligt areal fx et fortov, 
og der ikke er mere end ti meter fra træet til 
det offentlige areal. 

Der skal være 25 m2 jord pr. træ (5 x 5 meter). 
Hvis du ønsker flere træer, kan du aftale med 
forvaltningen, hvad størrelseskravet samlet 
set skal være. 

kan jeg få et gadetræ som  
partnerskabstræ?
Ja, hvis du sørger for at etablere et plante-
bed på 10 m2 jord pr. træ. Gadetræer leveres 
typisk som lidt større træer for at sikre mod 
hærværk. De skal plantes med maskiner, og 
det skal du selv sørge for.

jeg Har stadigvæk flere spørgsmål. 
Hvem kan jeg kontakte?
Ved yderligere spørgsmål kontakt projektle-
der Pernille Vesterløkke, tlf. 51 23 99 68;  
mail f98d@tmf.kk.dk eller skriv til:

københavns kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Driftsudvikling, Partnerskaber
Islands Brygge 37
2300 København S
Att. Pernille Vesterløkke
Partnerskabstræer
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Netto rykker ind i parkeringshuset
INDKØB: En dagligvarebutik i parkeringshuset på Bispe-
bjerg Hospital skal gøre hverdagen lettere for både om-
rådets beboere og hospitalets personale og patienter, når 
den forventes at åbne i 2017.

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

På Bispebjerg Hospital glæder man sig over at kunne føre 
lokalplanens oplæg om detailhandel på området ud i livet.

”Vi realiserer nu en af de allerførste idéer, vi har haft om at 
integrere hospitalet med byen og invitere byens borgere ind i 
den grønne oase, som Bispebjerg Hospital er,” siger vice-
direktør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospital, der er meget tilfreds med den store interesse, som 
detailhandlen har vist.

”Personligt glæder jeg mig meget over, at vi snart kan tilbyde 
hospitalets personale og patienter adgang til indkøb lige på 
vejen hjem, hvilket sikkert kan gøre hverdagen lettere for 
mange,” siger han.

Retten til at bygge cirka 1.000 kvadratmeter dagligvarebutik 
i parkeringshusets stueetage blev solgt til højestbydende, 

Dansk Supermarked, som for-
venter at åbne en Netto i løbet af 
2017. Salgssummen skal blandt 
andet finansiere genopførelsen af 
de 40 p-pladser, som butiks-
arealet dækker, et andet sted på 
hospitalsområdet.

Den nye Netto-forretning skal 
passe ind i et parkeringshus, der 
er tilpasset et fredet område, og 
både Region Hovedstaden og 
Københavns Kommune skal derfor godkende butikkens ydre 
udtryk, før butikken etableres, for at sikre, at facaderne har 
samme karakter som parkeringshusets facade. 

Arbejdet med at etablere butikken begynder, når projektet 

er blevet behandlet af Københavns Kommune, formentlig i 
første kvartal af 2017. Etableringen kommer til at overholde de 
almindelige arbejdstider for byggeri på hospitalet.

Læs mere på www.nythospitalbispebjerg.dk

HELENDE ARKITEKTUR: I den nyåbnede sociale dyrknings-
have på Bispebjerg Hospital er det ikke kun planter, der 
spirer og gror, men også mennesker og fællesskaber.

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Trods truende regnskyer mødte rigtig mange mennesker 
op den 29. september for at fejre åbningen af den sociale 
dyrkningshave på Bispebjerg Hospital, hvor heling og have-
arbejde går hånd i hånd. 

Haven er kommet i stand som et samarbejde mellem hospi-
talet, Københavns Kommune og organisationen for udsatte 
borgere, WeShelter, der har gode erfaringer med havearbejde 
som en terapeutisk aktivitet for sårbare mennesker.

”I den sociale have tilpasser vi opgaverne til den enkeltes 
interesser, aktuelle dagsform og årets gang. Den bliver også

et mødested for både hospitalets medarbejdere og patienter 
og brugerne af væresteder, der derved kan øve sig i at komme 
i kontakt med andre,” siger WeShelters formand, Hanne Thom-
sen.

Haveprojektet har fået støtte af Oak Foundation og Køben-
havns Kommune til i et to-årigt pilotprojekt at afprøve 
landskabets muligheder for at være helende og sundheds-
fremmende. Det er det første af i alt cirka 14 planlagte have-
projekter med hvert sit tema, de såkaldte ”Gardens of Life”, 
der skal etableres på og omkring Bispebjerg Hospital i de 
kommende år.

”Et projekt som det her har et stort potentiale for at lykkes 
med noget af det, vi som kommune og region har vanske-
ligere ved at lykkes med. Her kan mennesker mødes på tværs 
af baggrund og diagnose. Her kan man komme med det,

man kan, få venner og glemme hverdagens udfordringer,” 
sagde Københavns Kommunes socialborgmester, Jesper Chris-
tensen ved indvielsen af haven.

Den sociale dyrkningshave passes dagligt af to sociale gartne-
re. Brugerne i haven kommer fra WeShelters væresteder, men 
alle er velkomne til at komme forbi til en kop te eller en snak.

Læs mere om den sociale dyrkningshave
på www.nythospitalbispebjerg.dk

Den nye Netto kommer til at ligge 
i stueetagen ud mod Tuborgvej og 

Charlotte Muncks Vej, som
markeret på billedet.

Foto: Colliers International

En have til at dyrke sociale fællesskaber

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (t.v.), 
socialborgmester Jesper Christensen, 
Københavns Kommune, og formand Hanne 
Thomsen fra WeShelter plantede løgplanter 
sammen ved indvielsen af den sociale have.
Foto: Karen Grønkjær.

OPLEV
BISPEBJERG
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Esther bliver til Nielsine
VEJNAVNE: Teknik- og Miljøudvalget imødekom en del 
af indsigelserne fra Bispebjerg Hospital, da udvalget 
mandag den 31. oktober skulle vedtage nye vejnavne til 
hospitalet. Den ene af to Esthers-veje bliver byttet ud med 
en vej på Rigshospitalet.

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Esther bliver til Nielsine. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 
mandag at lytte til hospitalets indsigelser mod at navngive 
hospitalets veje efter fire kvinder med forbogstavet E, hvoraf 
to hed Esther. Det nye forslag fra udvalget er at bytte om på 
et vejnavn på Bispebjerg Hospital og et på Rigshospitalet, og 
derved undgå at Bispebjerg Hospitals matrikel skal rumme 
både Esther Møllers Vej og Esther Ammundsens Vej. I stedet 
for Esther Møller, kommer Nielsine Nielsen til at lægge navn til 
en vej på Bispebjerg Hospital.

”Jeg er meget glad og lettet over, at Teknik- og Miljøudvalget 
har lyttet til vores indsigelser. Vi kunne godt have ønsket os 
en løsning, der ikke indeholdt tre E-navne, men vi er glade for 
i det mindste ikke at have to veje med navnet Esther,” siger 
hospitalsdirektør Janne Elsborg fra Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospital.

Ønsker enklere løsning
Hospitalets ønske var at gøre det endnu enklere for patien-
terne at finde vej, ved enten at have mere differentierede 
vejnavne eller ved at nøjes med to navne – ét vejnavn til hele 
hospitalsområdet og ét til psykiatrien, som kommer til at ligge 
i den nordøstlige del af området og får sin egen indkørsel fra 
Tuborgvej.

”Vi har haft en god og konstruktiv dialog med forvaltningen 
om at lave unikke husnumre til hospitalet, så vi ikke får de 
samme numre fire gange. Det betyder også, at det faktisk ikke 
er nødvendigt med så mange vejnavne, og for patienterne 
gælder det om at gøre det så enkelt som muligt at finde vej,” 
fastslår Janne Elsborg.

Ny høring om navne-bytte
Forslaget om at bytte om på Esther Møllers Vej og Nielsine 
Nielsens Vej skal nu i en høring, som man endnu ikke kender 
indholdet af, så hospitalet håber på at kunne benytte høringen 
til at komme med flere navne-forslag med andre forbogstaver 
eller på anden måde påvirke løsningen. 

”Selvom vi nu kun har tre E-navne og Nielsine, er der stadig 
risiko for forveksling. Og hvis man taster den forkerte Esther i 

gps’en, bliver man jo nu sendt til Rigshospitalet i stedet for til 
Bispebjerg Hospital,” påpeger Janne Elsborg. Hospitalet får ud 
over vejnavnene nye husnumre, der ikke er helt på plads end-
nu. Formålet med ændringerne er, at alle offentlige indgange 
skal kunne tastes i en GPS.

NYSKABELSE: Har du bemærket en høj, teltlignende kon-
struktion over byggepladsen på Bispebjerg Hospital?
Kom med helt tæt på i en kort film, og find ud af, hvad den 
skal gøre godt for.

Af Karen Grønkjær, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Det er kun anden gang i Danmark, at en overdækning tages i 
brug til så stort et byggeri som dét, der finder sted på Bispe-
bjerg Hospital. Spidserne af byggepladsoverdækningen ligner 
nærmest et cirkustelt, der har tabt sine farver, men trapezen er 
udskiftet med en kran og elefanterne med gravemaskine og 
betonblander. Den høje overdækning skal beskytte byggeriet 
af den nye Laboratorie- og Logistikbygning mod vind og vejr 
og sikre kvaliteten i bygningen.

I en ny, kort film kan du nu komme helt tæt på opførelsen af 
overdækningen  og høre entreprisechef Carsten Nyboe fra Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fortælle, hvad overdæknin-
gen skal gøre for byggeriet.

En bygning til laboratorier og logistik
Den færdige Laboratorie- og Logistikbygning bliver arbejds-
plads for cirka 250 medarbejdere. Den skal blandt andet huse 
hospitalets fælles forskningsfaciliteter og Klinisk Biokemisk 
Afdeling, som leverer cirka 9 millioner blodprøvesvar årligt.

Se filmen her >> www.bit.ly/2fz73xq

Film: Vi bygger i tørvejr

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Test din viden
Hvor meget ved du om byggeriet af den nye
Laboratorie- og Logistikbygning?

Test dig selv og få svarene i filmen, som du finder 
her: www.bit.ly/2fz73xq
(filmen varer 1 minut og 12 sekunder).

1) Hvor høj er byggepladsoverdækningen i alt?

      29 meter
      33 meter
      38 meter

2) Søjlerne, der bærer overdækningen, er 27
meter høje. Men hvor meget vejer de stykket?
      
      800 kilo
      1,5 ton
      10 tons

3) Hvor mange kubikmeter luft vil der cirka 
være indeni, når der snart kommer sider på 
overdækningen?

      En kvart million
      En halv million
      En hel million

Overdækningen af byggeriet på Bispebjerg 
Hospital er en nyskabelse. Det er kun anden 
gang, noget lignende udføres i Danmark. De 
kommende uger kommer der også sider på 
overdækningen.
Foto: Byggeriets Billedbank

Usikkerhed om vejnavne
Københavns Kommunes Vejnavnenævn har 
fremlagt et forslag om at opkalde vejene på 
Bispebjerg Hospital efter kvindelige læger 
og sygeplejersker, hvis fornavne begynder 
med E. 

Dette forslag har givet anledning til en 
del bekymring hos ledelsen af Bispebjerg 
Hospital, som har været bekymret for, at det 
bliver svært at finde rundt på hospitalet, hvis 
vejnavnene er altfor ens. 

Hospitalsledelsen har derfor protesteret. Her 
ses Regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (A) 
og hospitalsdirektør Janne Elsborg efter at 
de har haft foretræde for  Teknik- og Miljø-
udvalget i denne sag. 

Efterfølgende er et af navnene blevet 
ændret, men navneforslaget er fortsat i 
høring, og ledelsen af Bispebjerg Hospital 
er stadig ikke helt tilfreds. 

Foto: Karen Grønkjær.

Læs flere detaljer om vejnavnesagen på 
avisens side 22 (næste side).



mandag eftermiddag. ”Jeg vil gerne rose udvalget 
for at tage godt imod kritikken. Men problemet 
er stadig ikke helt løst. Det er muligt, at andre 
områder af byen fungerer fint med flere gange 
Poul, Christian eller Frederik, men et hospital er 
ikke som resten af byen.  
Her kommer patienter og pårørende i oprevet 
sindstilstand med meget andet end vejnavne i 
tankerne, så jeg kan godt være bekymret for, at 
mange stadig vil have svært ved at finde vejen 
gennem tre E-navne,” siger Lars Gaardhøj, der er 
formand for den politiske følgegruppe for Nyt 
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Hospitalet får ud over vejnavnene nye husnumre, 
der ikke er helt på plads endnu. Formålet med 
ændringerne er, at alle offentlige indgange skal 
kunne tastes i en GPS.

Kompromis i sag om vejnavne 
På Bispebjerg Hospital

Af Karen Grønkjær Kjeldsen. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
Teknik- og Miljøudvalget imødekom en del af indsigelserne fra 
Bispebjerg Hospital, da udvalget mandag den 31. oktober skulle 
vedtage nye vejnavne til hospitalet. Den ene af to Esthers-veje 
bliver byttet ud med en vej på Rigshospitalet. 

Esther bliver til Nielsine
Teknik- og Miljøudvalget besluttede mandag at lytte til hospita-
lets indsigelser mod at navngive hospitalets veje efter fire kvinder 
med forbogstavet E, hvoraf to hed Esther. Det nye forslag fra 
udvalget er at bytte om på et vejnavn på Bispebjerg Hospital og 
et på Rigshospitalet, og derved undgå, at Bispebjerg Hospitals 
matrikel skal rumme både Esther Møllers Vej og Esther Ammund-
sens Vej. 
I stedet for Esther Møller, kommer Nielsine Nielsen til at lægge 
navn til en vej på Bispebjerg Hospital.

”Jeg er meget glad og lettet over, at Teknik- og Miljøudvalget 
har lyttet til vores indsigelser. Vi kunne godt have ønsket os en 
løsning, der ikke indeholdt tre E-navne, men vi er glade for i det 
mindste ikke at have to veje med navnet Esther,” siger hospitals-
direktør Janne Elsborg fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 

Ønsker enklere løsning
Hospitalets ønske var at gøre det endnu enklere for patienterne 
at finde vej, ved enten at have mere differentierede vejnavne eller 
ved at nøjes med to navne – ét vejnavn til hele hospitalsområdet 
og ét til psykiatrien, som kommer til at ligge i den nordøstlige del 
af området og får sin egen indkørsel fra Tuborgvej.
”Vi har haft en god og konstruktiv dialog med forvaltningen om 
at lave unikke husnumre til hospitalet, så vi ikke får de samme 
numre fire gange. 
Det betyder også, at det faktisk ikke er nødvendigt med så mange 
vejnavne, og for patienterne gælder det om at gøre det så enkelt 
som muligt at finde vej,” fastslår Janne Elsborg.

Ny høring om navne-bytte
Forslaget om at bytte om på Esther Møllers Vej og Nielsine Niel-
sens Vej skal nu i en høring, som man endnu ikke kender indhol-
det af, så hospitalet håber på at kunne benytte høringen til at 
komme med flere navne-forslag med andre forbogstaver eller 
på anden måde påvirke løsningen. 
”Selvom vi nu kun har tre E-navne og Nielsine, er der stadig risiko 
for forveksling. Og hvis man taster den forkerte Esther i gps’en, 
bliver man jo nu sendt til Rigshospitalet i stedet for til Bispebjerg 
Hospital,” påpeger Janne Elsborg.

Et hospital er ikke som resten af byen
For at understrege sagens alvor var både hospitalsdirektøren, 
regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (A) og en projektleder for kom-
munikation mødt op til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget 

Baggrund for vejnavnesagen
• Regeringen har pålagt kommunerne at give 
alle offentlige indgange en adresse, som kan 
tastes ind i en GPS.

•  På hospitaler er der ofte kun én hovedadresse 
suppleret med indgangsnumre eller lignende.

•  Københavns Kommunes Vejnavnenævn har 
foreslået at navngive fire veje omkring Bispe-
bjerg Hospital: Esther Ammundsens Vej, Esther 
Møllers Vej, Ebba Lunds Vej og Elise Sørensens 
Vej.

•  Teknik- og Miljøudvalget har efter protester 
fra Bispebjerg Hospital ændret Esther Møllers 
Vej til Nielsine Nielsens Vej, som skulle have 
ligget på Rigshospitalet. Det nye forslag skal 
nu i høring.

•  Når hospitalet skal implementere kommu-
nens beslutning, vil hospitalets helt nye skilte 
skulle udskiftes, hvilket vil koste over 1 mio. kr. 

Det får desuden konsekvenser for en lang 
række af hospitalets systemer, som er baseret 
på de eksisterende numre.

Kvinderne bag navnene
•  Nielsine Nielsen (1850-1916): Danmarks 
første kvindelige læge.

•  Esther Møller (1908-2003): Læge, aktiv i mod-
standsbevægelsen og senere stærkt socialt 
engageret og optaget af arbejdet for især 
ældres forhold.

•  Ebba Lund (1923-1999): Virolog, forskning i 
især virusinfektioner hos pattedyr. 
Professor, medlem af Videnskabernes Selskab 
og Carlsbergsfondets direktion. 
Modtog desuden Ebbe Munchs hæderspris 
for sin indsats under jødetransporterne i 1949.

•  Esther Ammundsen (1906-1992): Læge, 
medicinaldirektør og første kvindelige stads-
læge i København.     

•  Elise Sørensen (1903-1977): Sygeplejerske og 
opfinder af kolostomiposen. 

Vejnavnenævnets forslag om at opkalde fire veje efter kvinder med 
forbogstavet E er blevet justeret, så Esther Møller byttes ud med 
Nielsine Nielsen. Giv løgene en hemmelig chance

Af Ditte Danielsen
Nu begynder sæsonen, hvor vi køber løgblomster hjem til stuerne, 
mens vi venter på, at lyset kommer tilbage.  Du har sikkert tit stået med 
de afblomstrede løg efter hyacinter, tulipaner, krokus, vintergækker og 
andre forårsbebudere. Men hvad skal du gøre af dem, hvis du ikke lige 
har en have med dertil hørende opbevaring og erfaring i det grønne. 
Når løgene er afblomstret, skal de have en hvileperiode. Det grønne 
skal af. Det er bedst, når det visner selv, så man kan hive det visne af. 
Herved bliver der dannet en slags naturlig barriere mod svamp. 
Hvis man savner tålmodighed, kan man klippe væksten af et par cen-
timeter fra løget. 
Løgene skal opbevares køligt og tørt, og specielt store løg kan ek-
sempelvis pakkes løst i en avis. De små løg kan let udtørre, og kan evt. 
lægges i en spand med sand/jord, som engang imellem fugtes let, så 
de ikke tørrer ud.
Løgene plantes ud i det tidlige efterår, hvorved kan de nå at danne 
rødder og være parat til at skyde, samle næring og blomstre ved de 
næste forårstegn.
Hvis du ikke er til det store opbevaringsprojekt, kan du stadig pakke 
løgene i den føromtalte avis og give dem til nogle, der vil sætte pris 
på dem. 
Agandaforeningen på Bispebjerg Bakke 8 vil gerne modtage blom-
sterløg, og de vil opbevare løgene og bruge dem til uddeling eller en 
happening i det tidlige efterår. Der er åbent i Agendaforeningen fredage 
fra kl. 11-15.

En anden mulighed er, at du i hemmelighed kan forsøge med det samme 
at plante dem i et veldrænet bed et uventet sted i bydelen . 
Måske overlever de, og giver os alle en positiv overraskelse til foråret. 
De har i det mindste fået chancen.

Blomsterløg og guerilla guardening

Ønsker om støtte 
til Bispebjerg Lo-
kaludvalgs pro-
jekter i 2017
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Ny byggesag
Hjørnegrund Thoravej/Kæmnervej i Nordvestkvarteret
Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at 
opføre en 3½ etages beboelsesbygning på 720 m² bruttoetageareal, 
indrettet med 6 lejligheder på hver 3½ etage adskilt med lodrette lej-
lighedsskel samt en 303 m² stor fælles parkeringskælder på adressen 
Thoravej 20.
I forbindelse hermed fjernes eksisterende erhvervsbebyggelse på 
grunden. Det er oplyst, at dele af de eksisterende ydermure i skel 
bi-beholdes som hegn med en højde på 2 meter.
Bygningen placeres med facade i vejlinje mod Thoravej og med gavle 
i henholdsvis vejlinje mod Kæmnervej og i sydøstlige naboskel mod 
matr. nr. 6hv Utterslev, København, Thoravej 18B.
Ejendommen opføres som delvis sluttet randbebyggelse i 3½ etage 
inklusive tagetagen. Tagetagen består af individuelle tagterrasser 
med trappehuse.

Bygningshøjden er 13,2 m, og bygningsdybden er 9,7 m.
Der etableres en 303 m² stor kælder, der rummer 6 parkeringspladser.
Kælderen skyder frem foran havefacaden og danner et hævet fælles 
opholdsareal 1,25 m over terræn på 72 m². Fra det hævede opholds-
areal etableres trappe og rampe ned til ejendommens friareal på 
ter-ræn, der udgør 153 m².
Det hævede opholdsareal på bygningens tag er opdelt i 6 private 
tag-terrasser med individuel trappeadgang fra hver lejlighed via 
trappehus. Herudover har gavllejligheden en 14 m² stor altan ud mod 
Kæmnervej i 1. sals højde.
Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 97 med et samlet friareal/
hævet opholdsareal på 60 % af boligetagearealet.
Ejendommen opføres med ydervægge af lette plader og tagbeklæd-
ning af tagpap.

Høringsfristen udløb 10. november. 

Borgermøde om ”Faktatorvet”
 Af Henrik Fischer, Emdrup Grundejerforening
Onsdag d. 9. november 2016 indbød Bispebjerg Lokalud-
valg til borgermøde i Lundehuskirken med overskriften 
’Hvordan skal fremtidens Faktatorv se ud?’

Hvor Emdrupvej løber sammen med Strømdamvej og Lyng-
byvej i den sydlige del af Emdrup Grundejerforenings område 
ligger det såkaldte Fakta-torv. 
”Fakta” fordi butikskæden af samme navn har en filial på stedet. 
Men torv  hvad betyder det egentlig? Ifølge Wikipedia er et torv  
en planlagt, åben plads i en by. Mange torve er begyndt som 
pladser, men har senere fået status af torve. 
Sprogligt stammer ordet fra det germanske ord toof, som bety-
der en hårdt stampet, ofte brugt plads.
Torve har eksisteret, så længe der har været samfund. De har 
især været anvendt som markedspladser med torvehandel, 
men har også givet rum til for eksempel koncerter, ceremonier, 
politiske møder og andre offentlige begivenheder.
Visse torve har haft den æstetiske rolle at fremhæve bestemte 
bygninger, som ligger på eller ved torvet. Torvet tilbyder ”luft” 
i bebyggelsen. 
Plantning af blomster, buske og træer indgår som naturlige 
indslag i torve og suppleres ofte med offentlig kunst. Når der 
etableres siddemuligheder, bliver torvet en naturlig møde-
plads.
Torve kan være belagt med natursten, brosten, betonsten 
eller asfalt, og tilhører det offentlige uderum ligesom parker. 
Et torv har ofte et centralt placeret springvand, en brønd, et 
monument eller en statue.

Faktatorvet er ikke et torv
Hvis vi skal følge den betydning af ordet torv, er Faktatorvet 
næppe en dækkende betegnelse! Aktuelt er torvet samlings-
plads for tørstige sjæle og er fyldt op med metal- og plasticska-
be med ukendt indhold. ’Mange betragter torvet som kedeligt 
og støjen fra motorvejen, de triste asfaltomgivelser, og den 
hurtigkørende trafik på Strødamvej trækker i negativ retning’ 
(citeret fra indkaldelsen til mødet). 
Så et borgermøde m.h.p. formulering af de lokale beboeres 
ønsker til udviklingen var et godt initiativ.
 Emdrup Grundejerforenings bestyrelse havde inden bor-
germødet besigtiget området, og vurderede, at hele Fakta-
området skal ses som en helhed, og man også bør inddrage det 
grønne areal ved kirken og helst også det store noget forsømte 
grønne område syd for kirken. 
På selve Fakta-pladsen er der mørkt. Man kunne fjerne de 
2 midterste træer. Mod Lyngbyvej mellem de to bygninger 
kunne man opføre en mur med en port. Disse tanker har vi 
videreformidlet til Bispebjerg Lokaludvalg.

Borgermødet i Lundehuskirken
En repræsentant fra Lokaludvalget bød velkommen. Det blev 
præciseret, at der er tale om en u-finansieret plan, som skal 
indgå i Lokaludvalgets arbejde for en bydelsplan. Bydelspla-

nen skal være klar i foråret 2017, og rummer en række 
kvartersbeskrivelser med egenart, udfordringer og 
potentialer. 
Herudover udfolder bydelsplanen temaer og princip-
per for, hvordan lokaludvalget ser, at bydelens kvarterer 
kan udvikles. Hvis du vil vide mere om bydelsplanen 
generelt, så se www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk.

Projektet
Efterfølgende fortalte repræsentanter fra landskabs-
arkitekterne STED om formålet med borgermødet, 
om forventningerne, og om hvordan de ville guide 
deltagerne gennem processen med fokus på stedets 
potentialer.
Næste punkt hed ’Vis os jeres torv’. Vi skulle sammen gå 
på opdagelse på torvet, og deltagerne skulle fremvise 
torvet for repræsentanterne fra STED.

Tilbage i Lundehuskirken hed næste punkt ’Potentiale-
kort’, og skulle handle om funktionalitet, dvs. hvad skal 
torvet og området bruges til? Deltagerne blev delt i 3 
grupper med en repræsentant fra STED i hver af disse 
grupper. Hver gruppe fik et stort kort over torvet, og 
skulle med tusch og pen, papir og klister anmærke og 
kortlægge stedets skatte og fortællinger med henblik 
på at lave et stort skattekort, der skulle konkretisere ste-
dets egenart, udfordringer, muligheder og potentialer.
Vi blev som deltagere bedt om at ’holde ideerne på et 
drømmende plan – det skulle være stemninger, følel-
ser, aktiviteter og oplevelser snarere end en specifik 
ønskeliste med konkrete elementer’.

Efter 40 minutters gruppearbejde fremlagde de 3 grup-
per de væsentligste pointer fra deres drøftelser.
I grupperne var blevet talt om et kvarter, der er skåret 
over, og som der er blevet taget meget fra (posthus, 
apotek, bogbus, boghandler mv.). Om et kvarter der 
mangler et centrum, om et kvarter man føler sig uden 
for i. 
Man ønsker sig et fællesskabende sted, hvor menne-
sker kan mødes, mennesker med forskellige behov: 
handlende, fodgængere, øldrikkere og spejdere. Et sted 
med kunst, smuk beplantning, behagelig belysning, et 
springvand og med mulighed for at gøre ophold i en 
travl hverdag. Et lokalområde med sin egen identitet 
– et kvarter der markerer indgangen til København for 
nordfrakommende borgere.
Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg og en repræ-
sentant for STED rundede en vellykket aften af, og 
fortalte, at STED skal aflevere en plan til Lokaludvalget 
inden jul.
Et rigtig godt og konstruktivt møde – med mange del-
tagere fra ’Det grå guld’ og meget få unge. Også her 
ligger en stor opgave og venter.
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OmrådefOrnyelse

2016-2021

Områdefornyelsen er ved at være på plads i 
Nordvest, allerede fra midten af november flytter 
sekretariatet ind i Kulturhuset på Tomsgårdsvej 
35. Vi glæder os til, sammen med kvarteret at gå i 
gang med arbejdet om at skabe nye mødesteder i 
nordvest. 

Vores kvarterplan er netop blevet godkendt af 
Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, 
og den kommer til at være vores pejlemærke de 
næste fem år. det har været en god og lang proces, 
hvor vi sammen med beboere, institutioner og 
erhvervsdrivende, har været i dialog, om hvad der 
lige præcist kendertegner nordvest.  Vi har talt om 

NYT FRA 

NoRdvesT
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 Udlændinge-, Integra-
tions- 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

Bispebjerg skole ligger i et af Nord-
vest-kvarterets utrygge områder. der er 
brug for at puste ny energi i skolen, så sko-
len atter bidrager til det lokale liv i kvarte-
ret. 

forhuset i Bispebjerg skole har stået tomt i et 
stykke tid. skolen har brug for en kærlig hånd, så 
den ikke får lov til at forfalde og bidrage til en 
stemning af utryghed, som i øjeblikket præger 
området omkring frederiksborgvej. 
 ”Bispebjerg Skole ligger som den fine gamle dame, 
der trænger at få en make over og komme på benene 
igen. Vi ønsker at skabe et hus, der kan være med til at 
udvikle lokale jobs og beskæftigelse i kvarteret. Det er 
der brug for” siger niels dolmer fra Områdeforny-
elsens formandskab. 

store ambitioner
Områdefornyelsens har store ambitioner med sko-
lens forhus, men der er fortsat tale om drømme og 
visioner, da nøglerne til skolens forhus endnu ikke 
er overdraget. 
”Vi har brug for, at skolen bliver reserveret til os, så vi i 
ro og mag kan lave det helt rette koncept for, hvordan 
vi laver et hus, der skaber job og beskæftigelse i et 
udsat byområde” siger niels dolmer. 

der er netop blevet ansat en projektleder i områ-
defornyelsen, som skal være med til at præcisere 
visionerne, og tage kontakt til lokale virksomheder, 
fagforeninger, tekniske skoler, kreative miljøer, ung-
domsskole og mange flere.  Der vil også blive lavet 
flere arrangementer, hvor borgeres ønsker til skole 
skal konkretiseres og videreudvikles. På baggrund 

Bispebjerg Skole skal atter sprudle af liv
af den lokale dialog og erfaringer fra andre lokale 
væksthuse, vil Områdefornyelsen i løbet af foråret 
udvikle et koncept og en forretningsplan for sko-
lens fremtidige brug. 

vi skal bevare vores lokalhistoriske 
bygninger
Nordvest har en flot tradition for at omdanne 
gamle bygninger med lokalhistorisk værdi, så de 
får nye funktioner og skaber nyt liv og innovati-
ve mødesteder i kvarteret. eksempelvis er et af 
europas mest imponerende dansehuse, opført i 
det tidligere kapel og krematorium på Bispebjerg 
Kirkegård, Børnekulturhuset sokkelundlille bor i 
Kong Christian d. 7.´s gamle jagthytte, BIBlIOTe-
KeT i en gammel fabrik og lygten station danner i 
dag ramme om ungdomskultur.

 Vores håb er, at Bispebjerg skole i fremtiden igen 
vil blive kvarterets hjerte og være et mødested, der 
skaber liv i området. et kreativt vækst- og kvarter-
hus, der bliver en smeltedigel for social innovation, 
iværksætteri og kulturel entreprenørskab. et sted 
der samarbejder med de mange lokale erhvervsdri-
vende og uddannelsesinstitutioner i nordvest, om 
at skabe tilbud og aktiviteter, der kan hjælpe vores 
unge på vej i den rigtige retning. 
Vi tror på, at der er en stor masse af uopdaget 
potentiale i kvarteret, som blot skal aktiveres og 
udvikles, og med sin placering vil Bispebjerg skole 
kunne give frederiksborgvej et trygt favntag og 
give fornyet energi til beboerne i området.

hvilke indsatser, der kan være med til at videre-
udvikle kvarterets kvaliteter, og vi ser frem til 
samarbejdet om at nå i mål. 

Områdefornyelsen har fået en fantastisk engage-
ret styregruppe, der netop har valgt niels dol-
mer og siri Jervan Haaker til at sidde i  formand-
skabet sammen med Teknikmiljøforvaltningens to 
fødte medlemmer. formandskabet skal sammen 
med styregruppen være kvarterets garant for, 
at visioner og projekter i kvarterplanen bliver 
opfyldt. 
Kvarterplanen kan du finde på vores hjemmesi-
de: www.kk.dk/omraadefornyelsenordvest

områdefornyelsen Nordvest rykker ind 

fOTO: yann andersen

Vi har 
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fællesskab og 
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her skaber vi
17,75 mio. kr.

Tryghed, fællesskab 
og medborgerskab

Kultur, handel og 
kreative erhverv

 

Frederiksborgvej  
og Rentemestervej 

4,7 mio. kr.

Gadekunst og -kultur 
2,0 mio. kr.

Tryghed i Nordvest 
2,6 mio. kr. 

Kreativt kvarter-  
og væksthus på  
Bispebjerg Skole 

3,0 mio. kr.

Markedsplads 
0,45 mio. kr. 

Aktivitetspulje for 
inklusion og  

fællesskab i Nordvest 
3,0 mio. kr.

Medborgerskab og 
byplanlægning i 

skoler 
2,0 mio. kr.

her bor vi
6,5 mio. kr.

 

Trygt
nærmiljø

Rent Nordvest 
0,5 mio. kr. 

Tomsgårdsvej  
og Tuborgvej 
0,5 mio. kr. 

Forbedrede  
forbindelser 
0,5 mio. kr.

Bedre belysning 
1,5 mio. kr. 

Plan for grønne veje 
1,5 mio. kr. 

Boliger og
 gårdhaver

Bedre boliger 
0,8 mio. kr.

Lavere  
energiforbrug 

0,6 mio. kr.

Gårdhaver 
0,6 mio. kr.

her mødes vi
23,7 mio. kr.

Små mødestederStore mødesteder

 

Skoleholdervej og 
indgange til  
kirkegården
5,0 mio. kr.

Degnestavnens  
Legeplads
1,0 mio. kr.

Hverdagens  
mødesteder  
5,2 mio. kr.

Bynatur i  
industrikvarteret

1,5 mio. kr.

Ny bypark  
på grønningen

4,0 mio. kr.

Nyt byrum ved  
Smedetoften

7,0 mio. kr.

bispebjerg kirkegård

tomsgårdsvej
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frederikssundsvej

områdefornyelsens projekter
Områdefornyelsens projekter udspringer af dialog med borgere 
i Nordvest om kvarteret. Hvordan er det at bo i Nordvest? 
Hvad er kvarterets kvaliteter og udfordringer? Hvilke drømme 
er der for kvarteret? Dialogerne har haft hverdagen i Nordvest 
i centrum. Kvarterplanen er opdelt i tre temaer, der afspejler 
dialogerne om hverdagslivet i Nordvest: Her mødes vi, Her bor 
vi og Her skaber vi.  

HER MØDES VI: Projekterne forbedrer fire af kvarterets store 
mødesteder i det nordlige kvarter og etablerer nye små hver-
dagsmødesteder i industrikvarteret.

HER BOR VI: Projekterne skaber tidssvarende boliger og seks 
grønne gårdhaver. Gener fra gennemkørende og lokal trafik 
reduceres, og der etableres tydelige forbindelser i og ud af 
kvarteret. 

HER SKABER VI: Projekterne øger tryghed og styrker de loka-
le fællesskaber samt by- og handelslivet i Nordvest. Kunst og 
kultur bruges som driver i en udvikling, der understøtter byliv 
og den lokale identitet.   

Nordvest er både det velplanlagte 
boligkvarter i nord og det selvgro-
ede industrikvarter i syd. 
Vi skal understøtte kvaliteterne 
i begge områder og etablere nye 
mødesteder, bedre forbindel-
ser og endnu stærkere fælles-
skaber, der samler kvarteret og 
styrker dets sammenhængskraft.

vision 



Lektor Lilian Munk Rösing, Institut for Kunst- 
og Kulturvidenskab 

I vores dages grænseoverskridende for-
brugskultur er overskridelse blevet nor-
men, hævder bl.a. filosoffen Slavoj Zizek. 
Lovens obskøne bagside ytrer sig en pligt 
til nyde og forbruge. En radikal kulturkritik 
i dag må derfor fastholde lovens og det 
symbolskes nødvendighed.  
Lilian Munch Rösing lægger i sit foredrag 
en aktuel vinkel på det klassiske lutherske 
spørgsmål om loven. 

Teologisk Værksted
Torsdagene 26. januar og 23. februar  
kl. 19 
I Det teologisk Værksted er der mulighed 
for at  dele viden og diskutere religiøse og 
eksistentielle spørgsmål. I reformations-
året ser vi på Luthers og protestantismens 
betydning for det moderne samfund, for 
demokrati, velfærdsstat, adskillelse af re-
ligion og politik mv. 
Alle er velkomne – også enkeltaftener. 
Nærmere hos sognepræst Palle Kongsga-
ard, ppk@km.dk tlf. 28 55 72 26

Litterær studiekreds
I foråret læser vi tre værker, der hver har 
betydet et gennembrud for forfatteren.
Fredag den 27. januar kl. 15: Selma Lagerlöf, 
Gösta Berlings saga
Fredag den 24. februar kl. 15: Rune Christian-
sen, Ensomheden i Lydia Ernemans liv 
Fredag den 24. marts kl. 15: Marguerite Du-
ras, Dæmning mod Stillehavet

Litteraturkredsen ledes af cand. mag. i 
filosofi og dansk Eirik Gjerstad. 
Nærmere hos Anna Kirstine Bergmann i 
kirkekontorets åbningstid, tlf. 3581 5442.

For børn

Krybbespil
Søndag den 4. december kl. 15 ved Inge 
Lise Løkkegaard
Engle, vismænd, den store stjerne og den 
frugtsommelige Maria indtager scenen i 
Grundtvigs Kirke. Kom i den helt rigtige 
decemberstemning ved at se og høre 
Grundtvigs Kirkes børneteatergruppe 
”Stjerneteatret” opføre en ny udgave af 
det traditionelle krybbespil skrevet og in-
strueret af Karin Sjørup Østedgaard. Alle 
er velkomne.

Møder og arrangementer
En aften om og med mad 
ved Vivi Andersen
Tirsdag 29. november kl. 19.00 – 21.00
Julen nærmer sig med en masse sam-
menkomster omkring mad. Hvorfor er 
det, at vi skal spise, når vi er sammen ved 
højtider og festlige lejligheder? Hvilken 
betydning har det at samles over et mål-
tid? Hvorfor er der så meget opmærk-
somhed omkring maden i medierne for 
tiden med tv-køkken, madlavningskon-
kurrencer, madskure, madcoaches, fø-
devarefællesskaber, koge og kostbøger? 
OBS: Arrangementet holdes i Ansgar-
kirkens Cafe, Mågevej 33 – indgang fra 
Bogfinkevej.Gratis fællesspisning fra kl. 
18.00 – 19.00

Advents- og julestue
med Signe Birkbøll og Ragnhild Ka-
asgaard. Torsdag 15. december kl. 14
Vi forbereder os på julen. Skuespillerne 
Signe Birkbøll og Ragnhild Kaasgaard 
fortæller, læser op og synger for på ad-
vents- og julesange. Og de instruerer klip 
af julepynt. En festlige eftermiddag, hvor 
alle er velkomne.
Gratis adgang. Kaffebord a 20 kr. 

Luther – sangeftermiddag 
Tirsdag 24. januar kl. 14.00
Organist Bente Toftegaard fra Brønshøj 
Kirke introducerer bl.a. nye melodier og 
tekster til reformatorens gamle tekster.
Gratis adgang – kaffebord 20 kr.

Fyraftensmøde. “Du skal nyde! Om Lo-
vens obskøne bagside”
Onsdag 22. februar kl. 17.00
Ved lektor Lilian Munk Rösing, Institut 
for Kunst- og Kulturvidenskab
Martin Luther fastholdt, at buddet og lo-
ven er en nødvendig beskyttelse af den 
svage. Men buddets ”du må ikke” rum-
mer også et ”du kunne godt”. Bagsiden 
af buddet er overskridelsen. 

Grundtvigs Kirke
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Orgelmestrene
Serien “Orgelmestrene” er en hyldest til de mange 
komponister, der igennem årene har skrevet for 
dette særlige instrument.
Hver koncert varer en time, og har et emne og en 
overskrift. I Grundtvigs ånd ledsages koncerterne 
af kommentarer om musikken og om aftenens 
emne. Der er gratis adgang.

Advent med J. S. Bach
Torsdag 1. december kl. 19.30
Mads Høck spiller adventsmusik af den store barok-
musik-mester. Grundtvigs Kirkes store Marcussen-
orgel kommer vidt omkring i præludier, fugaer, 
koraler og det store variationsværk “Sei gegrüsset, 
Jesu gütig” – som er Bachs længste orgelværk.

Nytårsbobler i orgelmusikken
Torsdag 5. januar kl. 19.30
Babett Hartmann spiller festlig og eftertænksom 
musik til årsskiftet

Gade-kryds – Niels V. Gade 200 år
Torsdag 2. februar kl. 19.30
I anledning af den store danske romantiske kom-
ponists 200-års fødselsdag den 22. februar spiller 
Mads Høck værker af hovedpersonen samt hans 
inspirationskilder og dem, hans selv inspirerede.

Otto Olsson – Den svenske orgelgigant
Torsdag den 2. marts kl. 19.30
Professor Hans Fagius spiller større værker af Otto 
Olsson

Händels MESSIAS
Onsdag 14. december kl. 19.30
For første gang i årtier har man mulighe-
den for at høre den storslåede juleklassiker i 
Grundtvigs Kirke.
Grundtvigs Kirkes Kantori og Barokorkester 
med 10 forskellige solister opfører de to første 
dele af Messias, som slutter med det flotte 
halleluja-kor. Billetpris: 125 kr. Forsalg på kir-
kens kontor, på Billetto.dk samt i indgangen.

Juleorgelkoncert
Messiaens “La Nativité du Seigneur”
Torsdag 22. december kl. 19.30
Maja Malmström fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatoriums Solistklasse spiller de ni far-
verige meditationer over “Herrens fødsel” fra 
1935. Gratis adgang.

Den canadiske sangerinde Melissa Stylianu

Jazzgudstjeneste 
Søndag 12. februar kl. 14.00
ved Palle Kongsgaard
Den canadiske sangerinde Melissa Stylianu, 
der har base i New York, gæster Danmark i 
forbindelse Vinterjazzfestivalen. Hun er en 
del af miljøet omkring jazzkirken Saint Peters 
Church på Manhattan. Oplev en Saint Peters 
inspireret Jazz Vespers. Efter gudstjenesten 
spiller orkestret en minikoncert.
Melissa Stylianu (US), sang; Nikolaj Hess (DK), 
piano; Graig Earle (US/DK), bas og Janus 
Templeton (DK), trommer.

Julen i Grundtvigs Kirke

Juleaften
kl. 13.00: Julegudstjeneste for børn 
ved Inge Lise Løkkegaard
kl. 16.00: Julegudstjeneste ved Palle 
Kongsgaard

Juledag
kl. 10.00: Højmesse ved Inge Lise 
Løkkegaard

2. juledag:
kl. 10.00: Højmesse ved Vivi Ander-
sen
Læs mere på 
www.grundtvigskirke.dk

Musikarrangementer
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Lucia
Tirsdag den 13. december kl. 17 ved Inge Lise 
Løkkegaard
Børn fra kvarteret går Luciaoptog ved en kort lys-
gudstjeneste. Bagefter er der Lussebrød og saft/
kaffe til børn og voksne. Gratis adgang.

Fastelavnsfest 
Søndag den 26. februar kl. 14 ved Palle Kongs-
gaard 
Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde er der 
tøndeslagning for små og store børn. Derefter 
er der fest i krypten med underholdning, samt 
fastelavnsboller og saft/kaffe til alle.  
Der er præmier til de bedst udklædte. Det er gratis 
at være med.

Babysalmesang
Er du nybagt far eller mor? Tag dit barn med til 
babysalmesang i Grundtvigs Kirke. 
Undervisningen ligger onsdage kl 9.30-10.15 og 
foregår i kirkerummet. 
Børnene er 3-12 mdr. Underviseren er Freja Lock-
enwitz, som er uddannet på Musikkonservatoriet 
i Odense. Nærmere hos sognepræst Inge Lise Løk-
kegaard, tlf. 26 74 25 21 eller ill@km.dk

Severin
Hver onsdag kl. 10-13
Grundtvigs Kirkes legestue Severin, er for alle le-
geglade børn ml. 0-4 år ifølge med deres forældre, 
bedsteforældre eller dagplejemødre. 
Alle er velkomne.
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Ny skoleleder på Lundehusskolen
Af Per-Henry Nilsson
Den 24. oktober begyndte Lisbeth Palm Olesen som Lundehus-
skolens nye leder.
Efter at have givet hånd til samtlige af de hundredevis af elever, 
sluttede Lisbeth Palm Olesen af med at gå på en rød løber, hvorefter 
lærere, elever og ledelse blev samlet i skolens smukke aula.

”Jeg er meget stolt af den modtagelse,” lød det fra hende, hvorefter 
der var en særlig hilsen til de ældste elever: ”Jeg skal prøve noget 
nyt. Jeg skal arbejde med overbygningen. 

Nu skal I passe godt på,” lød det fra hende med et smil på læben.
I hendes tidligere job som skoleleder på Dyvekeskolen på Amager, 

sluttede skolen med sjette klasse, og hun glæder sig til at arbejde 
med de ældste skoleklasser.
Ud over faglige udfordringer bliver der også fysiske udfordringer 
på Lundehusskolen de kommende år, da skolen skal gennemgå en 
særdeles tiltrængt renovering.
”Det har jeg prøvet før, og jeg kan godt lide at være med til at præge 
skolens udformning,” siger hun.

Hun ser også frem til at bo i samme lokalområde som sin arbejds-
plads.
”Det bliver interessant. Forældre og elever kan se, at jeg også fin-
des uden for skolen, og skolen er en afspejling af lokalområdet og 
samfundet og kan ikke løsrives fra helheden,” siger hun og tilføjer:
”Jeg kan godt lide at komme rundt i klasserne, og I kan altid komme 
til mig, hvis I har problemer,” lød det fra hende, da hun talte til ele-
verne i aulaen.

Den nye skoleleder ved Lundhussskolen Lisbeth Palm Olesen ved indgangen til skolen   Foto: Michael Paldan



Tid til at tænke anderledes
Særbehandling af minoritetskvinder finansieret af 
Københavns Kommune skal stoppes
Jo før jo bedre. For alle

Af Dzenana Secic Colo,
Medlem af Bispebjerg Lokaludvalg udpeget af Venstre

Det var ikke første gang, at Københavns Kommune 
gennem et lokaludvalgs puljemidler havde givet øko-
nomisk støtte til et projekt, som egentlig ikke burde 
være finansieret med vores skattekroner. 

Intet nyt under solen forleden dag til puljeaften i Bispe-
bjerg Lokaludvalg, hvor jeg sidder som politisk udpeget 
repræsentant. 
Lokaludvalg er ellers sat i verden for (citat fra Københavns 
Kommunes hjemmeside): ”at fremme lokale aktiviteter 
indenfor demokrati, kultur og netværk, og får til dette 
formål en pulje penge. ...  
Disse puljemidler kan søges af borgere, foreninger m.v., 
som har brug for økonomisk støtte til projekter eller ar-
rangementer, der skaber dialog og netværk i bydelen.” 
Vi sad denne aften med mange ansøgninger: nogle mere 
lokale, netværksskabende og demokratiske end andre. 
Især en bestemt ansøgning vakte dog min opmærksom-
hed: ”Leg /Motion / Yoga & Pilates for minoritetskvinder 
på Bispebjerg”. 
Overskriften siger det hele, og det er netop det, der er 
problematisk. 
Alligevel fik projektet økonomisk støtte af Lokaludvalget. 

Der er flere problemstillinger
For det første hvorfor lave et lukket projekt KUN for mi-
noritetskvinder? 
Den slags projekter har vi haft i Danmark i de sidste 40 år, 
og hvad har det hjulpet? Ingenting! 
I dag har vi flere udfordringer med integration, end vi har 
haft i alle årene før. 
Især minoritetskvinder er og har været svære at få ud i 
samfundet og på arbejdsmarkedet. Der er og har været 
mange årsager hertil, og langt de fleste har du sikkert 
hørt: en konservativ og traditionel holdning til kvinders 
opgaver og rolle i familie og samfund, kvinders mang-
lende uddannelse, netværk m.m.
Men hvorfor arrangeres så stadig den dag i dag lukkede 
statsligt eller kommunalt finansierede begivenheder KUN 
for minoritetskvinder?
Det er mig en gåde, at man ikke har lært noget de sidste 
40 år. 
Det ville være helt fint, hvis arrangementerne var finan-
sieret af privatpersoner eller private foreninger, firmaer 
eller organisationer. Jeg vil aldrig blande mig i andre 
folks gøren og laden, så længe det ikke skader andre 
mennesker, men jeg mener ikke, at skattekroner skal 
anvendes til at støtte de ekskluderede, lukkede, små 

side 28

Et nyt ”street-kitchen” i en container på Emdrupvej 26

Nyt initiativ i Emdrup
Af Per-Henry Nilsson
Det startede med en stregtegning, der før vi fik set os om, var for-
vandlet til et fuldt indrettet Street Kitchen, som siden åbningen 
i september, har gjort Emdrup’erne mætte og glade.  Det kaldes 
StreetMaaltidet”.

Konceptet forener den hurtige mad på farten med et voksende behov 
for at servere sund og nærende aftensmad for familien, og samtidig 
slippe for indkøb og madlavning.
Alle hverdage serveres et frisklavet aftensmåltid, - lige til at tage med 
hjem at varme. 
Derudover finder man altid brød fra eget bageri, delikate dressinger og 
kokkens specialdesignede kyllingesandwich. 
Priserne ligger bevidst på omtrent det samme som en købepizza, da det 
ifølge Andrew Tiscoe – bestyrer af StreetMaaltidet – ”er præcis hvad vi 
gerne vil være et alternativ til”.

Stor erfaring med gadekøkkener
Han har stor erfaring med gadekøkkener, da han i forvejen ejer to af 
slagsen på Papirøen. Udover en passion for at servere anstændigt mad 
til almindelige mennesker, har også kreativitet og bæredygtighed en 
stor plads i englænderens hjerte. Bort set fra de køkkentekniske ting, 
er containeren indrettet udelukkende med genbrugsmaterialer, hvilket 
skaber en særlig, hyggelig stemning ved siden af Irmabutikken, der lig-
ger på Emdrupvej ved Lyngbyvej. 
StreetMaaltidet er en del af Maaltidet, som leverer frokost til køben-
havnske virksomheder. Indehaver, Christian Johansen, ville gerne til-
byde anstændig aftensmad til travle danskere, og da først ideen om et 
Street Kitchen kom op, gik der ikke længe, før der stod en container på 
parkeringspladsen. ”Vi laver frokost til 4000 mennesker hver dag, så vi 
bliver nødt til at planlægge menuen et stykke frem i tiden. Her har vi 
mulighed for at kokkerere ud fra dagsform og humør, og det er både 
sjovt og udfordrende”, mener chefen.
”Kig forbi og oplev atmosfæren”, opfordrer den entreprenante Tiscoe. 
”Hver mandag har vi studierabat på vores kyllingesanwich, og onsdag 
er familie-dag med gode tilbud til familier”.
Vi holder åbent alle hverdage 16-20, og ja, vi regner med at være her til 
vinter, smiler han under de to gasvarmere. 

sammenkomster uanset, hvor sunde aktiviteter som yoga 
og pilates, minoritetskvinderne nu vil øve. 

Bjørnetjenste
For det andet gør vi de unge kvinder en bjørnetjeneste. 
Projektet er målrettet kvinder med minoritetsbaggrund, 
som har børn i alderen 4-9 år, og som ”ofte sidder uden-
for Tagensbo skole, og venter på deres børn efter deres 
træning”. 
Jeg følte mig virkelig provokeret, fordi hvad nu hvis en 
lyshåret kvinde sad foran Tagensbo skole og ventede på 
sine børn? 
Mon hun ville blive inviteret ind? 

Projekter der skaber splittelse
Det er den slags projekter og handlinger, der skaber mere 
splittelse og større opdeling i samfundet. Det er netop den 
slags ekskluderende sproglige formuleringer og faktiske 
”dem-og-os” handlinger, der skaber frustrationer hos etni-
ske danskere, og giver flere stemmer til Dansk Folkeparti, 
Nye Borgerlige, og Danskernes Parti... 
Bispebjerg er ellers et område med mange udsatte og fat-
tige familier, og at bevillige midler KUN til minoritetskvinder 
er diskriminerende både etnisk og kønsmæssigt. 
I stedet for at vise et misforstået hensyn, som Bispebjerg 
Lokaludvalg gjorde, da de bevilligede puljemidlerne til pro-
jektet, trænger de her kvinder til et kærligt skub i retning 
mod det øvrige samfund og arbejdsmarkedet. 
Kvinderne trænger til at blive udfordret mentalt, så de 
inviteres ind i blandede fællesskaber. 
At cementere dem i et kønsopdelt, lukket netværk gav-
ner hverken kvinderne selv, deres børn eller det øvrige 
samfund.

Lokaludvalg undgår konflikter
Til sidst vil jeg stille spørgsmål ved lokaludvalgenes rolle 
i København? 
Er tiden inde til at tænke anderledes i forhold til, hvordan 
man opbygger en demokratisk åben fungerende konstruk-
tion, der på optimal måde både tilfredsstiller lokale borgere 
og Rådhuset? 
Lokaludvalg virker nemlig som en statisk klub, som ikke 
tør eller ikke evner at erkende de nye forhold og tage dem 
seriøst og ansvarligt op.

Bispebjerg har igen sin poppelallé

Af Mia Jørgensen
Københavns Kommune

For to år mistede Bispebjerg Kirkegård sin dengang 80 år 
gamle ikoniske poppelallé. Træerne havde nået deres mak-
simale levealder, hvorfor kommunen var nødt til at fælde 
alléen af hensyn til sikkerheden. 
 Alléen blev dog straks genplantet med 162 nye pyramide-
popler – en træsort, der er kendt som træernes sprintere. 
Det tilnavn har poplerne levet op til i fin stil. 
Allerede nu efter to vækstsæsoner er træerne nået op i fem 
meters højde, hvorfor der tegner sig en ny fin poppelallé 
på kirkegården. 
 
”Poppelalléen på Bispebjergs Kirkegård er jo et stykke kul-
turarv, så vi er rigtig glade for, at vi hurtigt har kunnet gen-
skabe følelsen af, at der faktisk er en allé,” siger centerchef 
Anders Melamies fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Gratis!
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