
BIBLIOTEKET
RENTEMESTERVEJ 76
2400 KØBENHAVN NV

TLF.: 82205430
WWW.BIBLIOTEK.KK.DK/BIB
BIBOER@KFF.KK.DK

Søndag den 26. august 2012 Kl. 11 – 16
Start: Kl. 11 på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76
Slut: Kl. 16 i Børnekulturhuset Sokkelundlille, Utterslev Torv 9

Det Kulturelle Landskab
På denne tur vil vi gå på opdagelse hos Bispebjergs kultursteder og 
kulturinstitutioner: Hvor kan man lave hvad? Hvilke historier ligger gemt? 
En tur, hvor man kan blive inspireret til at bruge sit kvarter på nye måder! 
Undervejs vil der være frokostpause med mulighed for at spise medbragt mad.
HUSK madpakke og gode sko til gåtur – vi byder på kaffe, te, saft og kage.

Søndag den 16. september 2012 Kl. 11 – 16
Start: Kl. 11 på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76
Slut: Kl. 16 i Integrationshuset Kringlebakken, Tuborgvej 256

Det Sociale Landskab
På denne tur vil vi få rundvisning og introduktion til steder i Bispebjerg, der 
laver socialt arbejde. På Bispebjerg er der et hav af små og store initiativer, 
som løfter borgernes sociale standard. Hvem hjælper hvem med hvad – og 
hvorfor? En tur, der handler om medborgerskab!
Undervejs vil der være frokostpause med mulighed for at spise medbragt mad.
HUSK madpakke og gode sko til gåtur – vi byder på kaffe, te, saft og kage.

Byvandringerne er gratis. Begge ture starter på BIBLIOTEKET.
BIBLIOTEKETs Medborgercenter arrangerer turene i samarbejde med Integrationshuset 
Kringlebakken og Børnekulturhuset Sokkelundlille.
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