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Billedet er fra ferniseringen
’Begyndelsen’ d. 14. november. Her
var beboere og lokale inviteret til
indvielse af de to kæmpe bannere
på i alt 250m2, designet af Mette
Nisgaard Larsen.
De pryder i dag vores gavle og er
til skue for de 40.000 biler, der hver
dag passerer os over Bispeengbuen.
Dagen fortsatte med en guidet tur i
partybus over Bispeengbuen for at
se det ene af de to værker.
Dagen blev afsluttet med
en renselseperformance i et
fyrkælderrum dybt under
Lundtoftegade.
Begyndelsen var første led i
den healende totalperformance
’Helbredelsen’, som du kan læse
mere om og se billeder fra inde i
bladet.
Foto | Bo Andresen
I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du følge
med i livet i og omkring de høje bygninger på
Lundtoftegade, Nørrebro – her bor 1551 beboere
fordelt i 7 blokke.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle
beboere den første uge i måneden – undtagen i januar
og august.
Lundposten udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til bladet?
Tøv ikke med at kontakte redaktør Mia Leed Jensen
inden den 25. i måneden for at få dit bidrag med i
næste nummer:
Mail: mialeedjensen@gmail.com
Tlf: 2861 1196
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B

Tryk: Regnbue Tryk
Kreditering:
- Forsidefoto: Marina Castagna
- Jule vectors: freepik.com

Et mærkeligt år er snart forbi

J

eg har fået lov til at skrive årets sidste leder i
Lundposten. Det er både en ære, men også lidt af et
ansvar at skulle samle op på så mærkeligt et år som 2020.
Eller, sådan havde jeg det lige til sidste tirsdag formiddag,
da det blev meddelt, at Lundtoftegade ikke længere er på
”ghettolisten”. Sikke en lettelse. Det enorme engagement,
der er lagt for dagen af mange forskellige mennesker,
har endelig båret frugt. Det har været en stor fornøjelse
at opleve, hvordan naboer, afdelingsbestyrelse, frivillige
og ansatte har forenet kræfterne og vist omverdenen,
hvad vi har sammen her i Lundtoftegade, nemlig mod og
fællesskab.
I Lundtoftegade er folk modige
Én af grundende til at Lundtoftegade kom på ”ghettolisten”
var antallet af personer med grundskolen som højeste
uddannelse. I foråret, da corona lukkede Danmark ned,
satte vi derfor en kampagne i gang for at få registreret alle
udenlandske uddannelser i Lundtoftegade. Vi vidste, at der
var en del beboere, der ikke havde fået registreret deres
uddannelse i det danske system. Det var imponerede at
opleve, hvor mange der hjalp med at opsøge deres naboer
og udbrede budskabet om at jo flere, der registrerer disse
uddannelser, jo mere retvisende et billede vil omverdenen
få af, hvor meget Lundtoftegade har at byde på. I
Lundtoftegade er folk modige. Det kræver mod at gå til
sine naboer og tilbyde at hjælpe, men det kræver måske
endnu mere mod at tage imod den hjælp, man tilbydes.
Den uretfærdige negative stempling af Lundtoftegade
Det er modigt at stå fast overfor politikerne, når de
stempler Lundtoftegade som en ghetto. I sommer fik
afdelingsbestyrelsen en kronik i Politiken og en række
politikere og medier kom igen forbi for med egne øjne
at se, hvor meget dejligt, der foregår her i Lundtoftegade.
De hørte om alle de forandringer, vi drømmer om, med
større fysiske renoveringer via infrastrukturpuljen,
en glasoase, der skal samle os om nye fællesskaber ift.
bæredygtige løsninger og de mødte beboere, der fortalte
om livet mellem blokkene. Målet med kronikken var at få
opmærksomhed på den uretfærdige negative stempling
af Lundtoftegade og få suspenderet ”ghettolisten”. Det
lykkedes ikke at overbevise politikerne i sommer og
registreringen af de udenlandske uddannelsesbeviser vil vi
først kunne se på listerne, der kommer i 2021. Andre mere
utraditionelle metoder for at komme af listen måtte i spil.

En nær- og fjernhealing af ghettolisten
Lundtoftegades egen kunstplatform Til Vægs gik i gang
med at forberede en parade og en nær- og fjernhealing
af ghettolisten - Helbredelsen. I fire måneder frem til
afviklingen var der små workshops for voksne og børn,
hvor der blev fremstillet masker af de tegninger som
børnene tegnede. Store bannere blev farvet med lokale
urter i milde farver og både beboere og kvinder fra
den socialøkonomiske virksomhed I Tråd Med Verden
broderede fine blomster, måner og øjne. På to gavle kom
to meget store kunstværker op. Til ferniseringen var der
busture til dem, der ville opleve synet af den største af dem
fra Bispebuen. I søndags blev paraden afholdt, det foregik
efter alle corona restriktionerne - og det var smukt.
Naboer mødtes og bar sammen de mange bannere. Den
grå søndag blev lyst op af farvet røg, og de mange flotte
bannere bevægede sig i vinden, mens den store gruppe
med behørig afstand gik rundt omkring alle blokkene.
Stemningen var på den ene side højtidelig (det var jo en
healing) og på den anden side var den varm (vi er sammen
i det her). Det var det karakteristiske Lundtoftegade
sammenhold, der viste sig. Ingen skal komme og pege
fingre ad os. Vi står sammen, og vi er stolte af vores
mangfoldighed. Kom bare an – vi møder jeres hårde
politik med argumenter, såvel som bannere i det blødeste
stof.
Der er nok flere forklaringer på, hvorfor Lundtoftegade
kom af ”ghettolisten” men historien om, at det skyldes alle
de gode tanker, healingen og sammenholdet er nu den
historie, jeg synes, bedst beskriver Lundtoftegade.
Året er ved at rinde ud. Snart bliver dagene igen længere,
og lyset finder frem til os. Og det ser ovenikøbet ud til, at
der snart kommer en vaccine, så vi igen kan være sammen.
I det nye år starter vi en ny boligsocial helhedsplan, hvor
fokus er på at bygge bro mellem mennesker, så vi kan give
børn og unge de bedste muligheder. Det hører I meget
mere om i det nye år.
I ønskes alle en god jul, glædelig
channukah og et pragtfuldt nytår.
Pas på jer selv – og hinanden.
Eline Feldman
Boligsocial leder hos
NørreBrobyggerne

En status på arbejdet med en ny
intern organisering i Lundtoftegade
Kære naboer
Som vi har talt om ved flere lejligheder, så arbejder bestyrelsen lige nu på at lave en ny intern
organisering af vores beboerdemokrati. Vores forhåbning er, at en række nye initiativer skal styrke
fællesskabet i Lundtoftegade ved at sprede indflydelsen og gøre det nemmere at engagere sig i
foreningens aktiviteter.
Vi vil gerne løfte sløret for tre af vores idéer.

1. Nye arbejdsgrupper
For det første planlægger vi at oprette en række nye arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper, der skal
afspejle al den lyst til engagement, som I gav udtryk for til opgangsmøderne i sommer, på
“udvalgsmødet” lige op til afdelingsmødet og til selve afdelingsmødet.
Det drejer sig fx om et Rengøringsudvalg, en række nye børne- og ungeudvalg, nogle
kommunikationsudvalg og meget andet. Vi håber at komme i gang med de første arbejdsgrupper i
starten af det ny år. Vi skal nok sørge for at indkalde alle, der har vist interesse.

2. En række nye “Temaudvalg”, der skal samle trådene
For det andet vil vi løbende i 2021 oprette en række Temaudvalg.
I disse temaudvalg kan folk, som engagerer sig i fællesskabet i Lundtoftegade, mødes. Man kan få
mulighed for at dele erfaringer, tips og tricks med andre, der også er aktive i foreningen. Samtidig
kan temaudvalgene også være et sted, hvor man som nysgerrig beboer kan møde op, hvis man gerne
vil engagere sig i fx børn og unge, men ikke ved, hvordan man kommer i gang med det.
Vi planlægger at starte ud med netop at oprette et temaudvalg for alle dem, der på forskellige måder
engagerer sig i vores børn og unge. Her kan alle, der laver aktiviteter for børn og unge mødes
og dele deres erfaringer og inspirere hinanden. Derudover vil vi gerne starte et temaudvalg om
kommunikation. Hold øje med næste nummer af Lundposten.

3. Et hyggeligt “aktivistmøde” med fællesspisning
For det tredje vil vi lave et fast “aktivistmøde” hver anden måned, hvor alle aktivister og beboere i
Lundtoftegade kan mødes uforpligtende og spise sammen, hygge sig, dele erfaringer fra arbejdet
i arbejdsgrupperne og inspirere hinanden til at engagere sig. Dette bliver selvfølgelig først, når
coronaen tillader det. Vi holder øje med myndighedernes anbefalinger.

I hører fra os :-)
Har du spørgsmål? Så skriv til Afdelingsbestyrelsen: akb@lundtoftegade.ab@gmail.com

Dit Mit Vores Lundtoftegade-kop
Kære naboer
Som I ved, var Lundtoftegade IKKE at finde på årets
ghettoliste, som Boligministeriet udgav den 1. december
2020. En fantastisk nyhed!
Det ønsker vi at fejre med en lille gave. I har nok allerede
“pakket den op”. Det er en helt særlig Lundtoftegade-kop!
Vi ønsker i afdelingsbestyrelsen, at denne kop kan markere vores FARVEL TIL
GHETTOLISTEN. Samtidig håber vi, at den kan være et symbol på vores gode og stærke
fællesskab her i Lundtoftegade. Vi har måske ikke millioner stående i banken, men til gengæld
har vi et fællesskab. Det er VORES friværdi! Noget, vi kan tænke på, hver gang vi skænker os
en kop kaffe, te eller hvad man nu ellers har lyst til at hælde i den.
I afdelingsbestyrelsen vil vi fortsætte arbejdet imod ghettolisten. Både for at AKB
Lundtoftegade ikke igen skal på listen, men også i solidaritet med alle de almene
boligområder, som stadigvæk er på listen. Solidaritet er jo en af vores tre værdier.
Kærlige hilsner fra afdelingsbestyrelsen

Vi fejrer, at vi er røget af ghettolisten!
- med altanunderholdning, som bliver et brag af et juleshow
Her i afdelingsbestyrelsen synes vi, at årets bedste nyhed - Lundtoftegade er røget af ghettolisten skal markeres med en fejring og en gave, vi kan nyde sammen fra vores altaner.
Vi har derfor arrangeret altanunderholdning, så vi kan få lidt fest og glade dage i gårdrummene.
Underholdningen bliver, i anledning af årstiden, et brag af et juleshow, der kommer til at dække tre
af vores gårdrum.
Det kommer til at foregå lørdag d. 19. december fra kl. 17-18.
Vi glæder os til at nyde underholdningen sammen med jer fra vores altaner, så vi sammen kan
glæde os over, at vi nu er frie af ghettolistens stramme greb.
Så sæt jer klar på altanerne, fyld op med julegodter i skålen, og bryg jeres egen fejringsdrik i jeres
nye Lundtoftegade-kop. Så kan vi skåle til hinanden, inden det går løs d. 19. december.

Foto | Marina Castagna

Healingen spredte sig over Lundtoftegade
- og det virkede!
Foto | Marina Castagna

L

ørdag d. 29. november blev de højere magter kaldt til Lundtoftegade.
Verdens største nær- og fjernhealing ’Helbredelsen’ var igang. Et
kunsteksperiment, i form af en stor parade, der havde til formål at heale
Lundtoftegade af ghettolisten.
Med dens healende musik, de sirligt håndbroderede bannere og de omkring
80 maskebærende frivillige, der afspejlede universet, havet og planteverdenen,
skabte paraden stor opmærksomhed fra de nysgerrige forbipasserende, og
ledte tankerne hen til et farverigt karneval i syden. Væk fra novemberkolde
Nørrebro og de nervepirrende tanker om den snarlige offentligørelse af
ghettolisten. Den grå himmel blev lyst op af farvet røg og stemningen var både
alvorlig, varm og humoristisk, da paraden bevægede sig fra Bispeengbuen og
rundt om Lundtoftegade.
Man kan roligt sige, at paraden var en succes. Healingen virkede efter
hensigten. Nogle dage efter blev vores hjem fjernet fra ghettolisten.
Paraden var et anderledes supplement til alt det hårde arbejde, der er blevet
lagt henimod vores endelige farvel til listen.
Tak til Til Vægs for at arrangere den gennemførte parade og give os en
mindeværdig oplevelse, og tak til alle de frivillige, der hjalp op til og på selve
dagen.
Helbredelsen var en performance af Marie-Louise Vittrup Andersen og Mette
Nisgaard Larsen feat. Yahya Chouchen, Felia Gram, Kasper Oppen Samuelsen,
Mira Vinzents, Anna Bak, Lillibeth Cuenca Rasmussen, I tråd med Verden
m.fl.

Vi skal huske vores almene venner
- 15 af dem er stadig på ghettolisten!

Lundtoftegade og 12 andre almene boligområder er røget af ghettolisten, men der er stadig 15 af vores
almene venner, der figurerer på listen. Derfor deltog Lundtoftegade naturligvis i Almen Modstanddemonstrationen og fakkeloptoget i lørdags, d. 5. december, imellem Boligministeriet og Christiansborg.
Til demonstrationen var der taler og Isam B. gav koncert til de fremmødte. I blandt talerne var vores
formand Søren-Emil, hvis tale I kan læse nedenfor.
Afdelingsbestyrelsen havde arrangeret en fælles cykeltur fra beboerhuset ind til demonstrationen samt en
bus til de af vores beboere, der ikke havde mulighed for at cykle. Bussen samlede på vejen derind vores
almene naboer på Nørrebro op.
HUSK at I kan underskrive Borgerforslaget mod ghettolovene, der har deadline d. 13. december. Skriv
følgende link ind i jeres browser, så kommer I direkte til siden: https://bit.ly/36KeZYq

Læs formand Søren-Emils tale fra
Almen Modstand-demonstrationen
Kære solidariske og uretfærdighedsbekæmpende kammerater og naboer,
Dejligt at se så mange stå foran denne magtfulde bygning, der har dæmoniseret os i mange år.
Her er vi samlet i dag, fordi der fra denne bygning udstrømmer en dæmonisk kraft, som truer vores hjem og
naboskab. Jeg vil fortælle jer om dæmonen, og hvordan vi befrier os fra dens klør.
I Boligministeriet bor en dæmon med mange ansigter og som kommer i mange former. Den kan tage form af
nedrivninger i Gellerupparken, tvangsflytninger i Slagelse, i en følelse af at blive kørt ud på et demokratisk sidespor
- af en uoverskuelig bred folketingsbeslutning, der blev præsenteret i sagesløse menneskers beboerhus tilbage i
januar 2018 under navnet ’Ghettoloven’. Dæmonen har mange ansigter, men den fremtræder ofte i medierne med
Kaare Dybvads vandkæmmede hår.
Dæmonen har forsøgt at gøre de ikke-vestlige, de arbejdsløse, de dømte, de lavtlønnede og dem med grundskole
som højeste uddannelse til nogle, beboerne i det almene skal tage afstand til. Nogle som systematisk skal udskilles,
og som ikke må tilbydes boliger i mange områder. Dæmonen fremtræder som en dobbelt klapjagt på disse
udgrænsede grupper.
Dæmonen trækker grænser ned imellem os og polariserer os. Imellem dem af os, som samfundet kan bruge og
dem, det ikke kan bruge. Dæmonen fremtræder hos samtlige beboere som en ny bevidsthed om – om man nu
trækker sit boligområde op eller ned. Om man er skyld i, at ens naboer bliver smidt på porten eller ej. Dæmonen
siger, at den gør det for vores egen skyld, for vores børns skyld og for vores naboers skyld. Dæmonen er den, der
marginaliserer og får os til at tvivle på hinanden og på fællesskabet.
For dæmonen prøver at splitte vores fællesskaber, at sørge for at vi alle forbinder vores skæbne mere med
boligmarkedets op- og nedture end mødet med naboens omsorgsfulde blik. På den måde lever vi i et
parallelsamfund – for vi ser stadig vores boliger som en del af et omsorgsfuldt og socialt naboskab – som

velfærdssamfundets løsning og ikke som et lod i boligmarkedets velstandslotteri.
Forleden mistede dæmonen en stor del af sin magt over vores naboer i 13 boligområder. Blandt andet i
Lundtoftegade, hvor jeg bor. Det er lykkeligt. For det giver os mere mod og endnu flere kræfter til at kæmpe mod
dæmonens liste. Til at stå endnu mere sammen med vores naboer i de områder, som stadig er i dæmonens kløer.
For når man både er presset på at miste sit eget hjem, og sine egne naboer - kan det være svært samtidig også at have
øje for sagens fulde omfang, og hvad den gør ved en. Det, vi i Almen Modstand har formået er at kæmpe videre til
trods, og selvom denne splittelse også kan ramme os, så har Almen Modstand skabt en bevidsthed om, at vi alle er
naboer – fra Nøjsomhed i Helsingør til Stengårdsvej i Esbjerg. Faktisk har vi samlet hele landet i kampen for vores
ret til at forblive naboer og stå sammen om at sig klart ”nej” til statsracisme, tvangsflytninger og diskrimination.
Alle de områder, der ikke længere er på regeringens lister, kan og skal ånde lettet op. Men kun for at bruge den
overskydende energi til at kæmpe videre imod en lovgivning, der splitter vores samfund, påskønner etnisk
forskelsbehandling og lukrerer på de værdibaserede politiske agendaer, der netop producerer denne forskel, så
de overlagt kan kannibalisere og kapitalisere på vores naboskab. At det er overlagt, er dét, der beviser dæmonens
nådesløshed.
Den energi, vi har fået frigivet, skal kanaliseres ind i solidariteten. De linjer, de vil lave splittelse over, dem skal vi
samles omkring. Og her er brug for alle.
De billige almene boliger er en værdifuld kollektiv arv, som vi sammen skal varetage. Byen er blevet til en
pengemaskine, hvor en billig bolig blot ved et pennestrøg kan konverteres til astronomisk dyr, men vi har endnu til
gode at se nogle boliger gå fra dyr til billig.
Almene boliger er bygget for at være gode rammer for naboskab – de er ikke lavet for, at nogen kan score en hurtig
profit. Jeg forstår godt, at den almene jord er meget værd. Men det er vores jord, og vi er samlet her for at beskytte
vores jord – i fællesskab. Fællesskab er vores friværdi. Solidaritet er renterne, vi kan hæve hver evig eneste dag –
uden at gå i banken.
Almen Modstand er på to år vokset til Danmarks største bevægelse, og almen modstand opstår af sig selv i områder,
hvor statens og markedets knivtangsmanøvre truer fællesskabet og sætter solidariteten under pres.
Almen Modstand viste sig at være det svar politikerne ikke havde regnet med – det, de troede, var sorte
pletter på Danmarkskortet viste sig at være tæt forbundne i én af nyere tids mest progressive demokratiske
græsrodsorganiseringer.
Den bedste måde at organisere sig lokalt på er ved at genopdage og kæmpe for de demokratiske rettigheder og
muligheder, der historisk ligger gemt i den almene boligforms konstruktion. Det er her, hvor vejen fra idé til
handling kun er begrænset af samtale med og hensyntagen til sine naboer. I naboskabet er der plads til alle, også
dem, der ikke vil det samme som os. I den almene boligsektor kan ALLE bo. Sådan skal det blive ved med at være.
Det er vores kommende naboskab!
Muligheden er der lige nu, der er momentum. Og vi skal fortsætte med at sige fra over for splittelsen og
dæmoniseringen, men vi skal blive ved med at sige ”ja” til naboskabet og solidariteten.
Dæmonens angreb har givet os flere kræfter end nogensinde. Når den almene modstand har knækket ghettoloven,
så starter den almene offensiv, og vi stopper ikke før der er billige boliger til ALLE, og naboskabet har knust
dæmonens magt.
Naboer overalt, foren jer! For ingen er frie, før alle er frie.

I Tråd Med Verden inviterer til

hyggelige juleåbningsdage
Find smukke gaver, der giver mening og værdi

I anledning af julen forvandles ITMVs værksted til en hyggelige butik.
Fra torsdag den 10. december til og med lørdag den 12. december 2020
fra 12.00-18.00, inviterer vores venner I Tråd Med Verden dig ind i deres
værksted i Lundtoftegade, der bliver forvandlet til en hyggelig butik.
Her kan du kan gå på opdagelse i deres smukke produkter, købe årets
julegaver og samtidig støtte et godt formål - tekstil bæredygtighed, social
ansvarlighed og jobskabelse.
Alle deres produkter er skabt af kasseret og doneret tekstiler og syet

af kvinder, der ikke passer ind på det gængse
arbejdsmarked, men som har så meget at
bidrage med.
Dagene vil foregå på Corona-venlig vis, og de
vil dermed sørge for, at der kun er få personer
i butikken af gangen.
Der vil være frisksyet produkter og populære
gengangere, i forskellige prisklasser samt
2. sortering. Du kan bl.a. finde:
- Plantefarvede produkter
- Broderi kit’s
- Genanvendelig gaveindpakning
- Tasker
- Tehætter
- Stempelkande varmere
- Kraver med broderi
- Puder
- Madpakkeposer
- Multibags
- Og meget mere
Følg deres instagram @itraadmedverden hvor
de løbende lægger produktbilleder ud. Du kan
også tjekke deres webshop her: itmv.dk

Opslagstavlen
Flittige Hænder og Bogklubben
ønsker alle beboere i Lundtoftegade
en god jul og et godt nytår.
Vi starter op igen d. 11. januar 2021.
Mange julehilsner
Flittige Hænder & Bogklubben
I forbindelse med, at Lundtoftegade røg af
ghettolisten, skrev Mit Nørrebro en artikel med
titlen “Healing virker!”: Lundtoftegade er
røget af regeringens ghettoliste”. En af vores
beboere, Peter Horn Møller, skrev en meget fin
og sigende kommentar til artiklen som vi har
fået lov at dele med jer. (Han bor i bygningen
på billedet)
”Jeg bor aller øverst oppe, næstyderst til
venstre. Herfra har jeg i 10 år kunnet se alt,
hvad der foregår her hele året rundt.
Fædregruppen, som tager en snak med en
ung mand om knallertkørsel på stierne.
Studenterfesterne, hvor der kommer gæster
fra resten af byen og danser med. Mødre fra
hele verden, som ses på den åbne legeplads
og udveksler erfaringer med hinanden,
og med den kommunalt ansatte pædagog.
Hundeluftere, brokkerøve, fodboldbørn, travle
pensionister, SOSUer, flyttebiler, pizzabude,
grillfester, kletchmermusikere, ikke så travle
pensionister, nærvær, fjernhed, ambulancer,
brudekareter, og cykler, masser af cykler!
Jeg elsker det liv. Og selvom AKB
Lundtoftegade lige er røget ud af Ghettolisten,
så kan vi være på den igen om et par dage. Af
årsager vi ikke er det mindste herre over. Det
er bittert. Giv os dog fred.”

Foreningen Pusterummet holder
juleferie med sidste åbningsdag
Torsdag 17. december 2020.
Vi åbner igen mandag d. 4. januar 2021.
Vi ønsker alle i Lundtoftegade en
glædelig jul samt et godt nytår
De bedste Hilsner
Bestyrelsen

Info fra ejendomskontoret

Info om renovering af varmecentralen
Da driften er i gang med at renovere varmecentralen i blok E-F,
Lundtoftegade 25-41, kan der være udfald på vandtryk og varmt vand.
Hvis det giver problemer hos den enkelte beboer, så er det vigtig, at
ejendomskontoret får besked hurtigst muligt. En servicemedarbejder
vil da komme forbi og udbedre problemet.
Husk at rensning af afløb på bad og i køkken er beboers eget ansvar.

Tidsbestilling ved personlig
betjening hos ejendomskontoret
Da der kun må være én beboer på
ejendomskontoret af gangen, er det
vigtigt, at du bestiller tid, hvis du har
brug for personlig betjening.
Du kan bestille tid ved at ringe/skrive til
ejendomskontoret:
Mandag-fredag mellem kl. 8.30-12.00
(Vi har almindelig åbningstid i julen):
Tlf.: 3581 8173
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk
Ekstra tiltag i forhold til rengøring:
Rengøringspersonalet har fortsat fokus på at afspritte elevatorer og
gelændre i alle opgange dagligt.
Vaskerierne er lukket fra d. 31/12 kl. 20.00 til d. 1/1 kl. 07.00.

Vejledning til reservation af vasketur

1.

2.

3.

4.

9. dec. kl. 19:00

10. dec. kl. 19:00

11. dec. kl. 20:00

12. dec. kl. 18:30

Filmklubben | Amerikanske

Koncert | Nella +

Koncert | Mellemblond +

Filmquiz | URBAN 13

indiefilm | Forbandede ungdom

support: Szim

Aufori

16. dec. kl. 19:00

17. dec. kl. 19:00

18. dec. kl. 19:00

19. dec. kl. 18:30

Filmklubben | Amerikanske

Koncert | Wonderwhy

Koncert | Wonderwhy

Pubquiz | URBAN 13

indiefilm | Sexarbejde og jul i

Christmas Celebration Vol. 1

Christmas Celebration Vol. 2

Hollywood

Følg med i hvad der sker under buen
hos vores naboer URBAN 13.
Læs mere om de forskellige events på
www.urban13.dk eller følg med på
deres Facebook side @URBAN13cph

