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Af: Kenneth Fuglsang,
Ejendomsleder
Kære beboer,
Tillykke med de første
50 år i Lundtoftegade og
ikke mindst den for nylig
afholdte jubilæumsfest med
mange besøgte aktiviteter såsom cirkus, foredrag,
lokal revy og det meget flotte festfyrværkeri.
Gårdprojektet
Gårdprojektet skrider stille og roligt frem og
begynder nu at tage form med nye belægninger,
nye pergola overdækninger af p-pladser. Det bliver
rigtig flot, når projektet endelig falder på plads
her i løbet af efteråret.
Det har desværre været nødvendigt at fælde
og beskære en del træer i forbindelse med
projektets gennemførelse, herunder blandt andet
i forbindelse med pålægning af nye belægninger,
etablering af ny legeplads bag p-arealet ved blok
E, og opsætning af nye pergola overdækninger ved
de indvendige parkeringsarealer m.m.
I den forbindelse kan jeg garantere, at vi har
styr på antallet af de fældede træer, og der som
minimum vil blive plantet nye samt samme antal
træer igen.
STOR tak til alle beboerne for jeres forståelse og
ikke mindst jeres tålmodighed i forbindelse med
byggesagens gennemførelse, som vi nu snart er i
mål med.

Kunstprojekt
Der er planlagt workshop onsdag den 5.
oktober 2016, for alle beboere, så sæt venligst
X ved datoen i din kalender. Der vil være flere
aktiviteter i forbindelse med opsætning af
kunstværket ”Mælkevejen” ved blok F og G.
Kunstudvalget var sammen med kunster
Henrik Plenge Jacobsen, tirsdag den 6.
september, på besøg hos bronzestøberiet i
Svendborg, en yderst spændende og meget
interessant oplevelse.
Afdelingsbestyrelsesmedlem Peter
Hegnhoj har længere inde i bladet skrevet
mere uddybende kommentar omkring denne
spændende tur. Se side 8.
Tidsplanen for opsætning af kunstværkerne er nu
ændret som følger:
Mælkevejen opsættes mellem blok F og G.
Færdiggjort: 5. oktober
Enhjørningens solur opsættes mellem blok D
og E. Færdiggjort: 1. november
Trylleringen opsættes mellem blok B og C.
Færdiggjort: 1. november
Ny åbningstid: Fritids- og Ungdomsklub
Den 1. november 2016 åbner der et fritidstilbud
for større børn og unge mellem 10 og 15
år på Lundtoftegade 43, i de tidligere SFO/
fritidshjemslokaler og under Pigeindsatsen
Lunden.
I første omgang bliver det en fritids- og junior
klub, hvor der senere arbejdes på at etablere en
ungdomsklub i, hvor unge i Lundtoftegade kan
komme til og med det 17 år.
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Fokus i Fritidsklubben, skal bygge på
samarbejde mellem foreninger, boligselskabet
AKB, fritidsjob, skole, lektiehjælp og forældre.
Åbningstider vil være fra kl. 14 til kl. 19 for de 10
til 11årige og til kl. 21 for de 12 til 15årige.
Opsætning af solcelleanlæg på de fire høje
tage
Der mangler fortsat nogle endelige afklaringer fra
Energistyrelsen og Dong vedrørende opsætning
af ny fællesmålere, således det vil være muligt at
afregne det forbrugte el til det enkelte lejemål.
Som tidligere oplyst vil projektet først
blive forlagt til beboernes godkendelse på
et afdelingsmøde, når vi er helt sikre på, at
opsætning af det elproducerende solcelleanlæg
samlet bliver en nettogevinst for beboerne.
Varmesæsonen står for døren
Efteråret er på vej, og snart skal du igen have
varme på dine radiatorer, derfor kan jeg anbefale,
at du længere inde i bladet læser de gode råd og
anvisninger, der kan være med til, at du opvarmer
din lejlighed mest økonomisk fordelagtigt for dig,
og du ikke løber ind i en ubehagelig efterregning.
Se side 11
Personale
Servicemedarbejder Sutepong Mark
Pramaualwittay, også kaldet Mark, har opsagt sin
stilling med fratrædelse i udgangen af september,
da Mark har ønsket at gå på pension.
Projektleder Dorthe Fensbo har efter otte års
ansættelse, og i forbindelse med udløb af den
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gældende sociale helhedsplan med udgangen af
året valgt at søge nye græsgange. Hun har derfor
valgt at opsige sin stilling til fratrædelse med
udgangen af september.
Vikar Ditte Volfbrandt er stoppet i forbindelse
med, at kontorassistent Susanne Nielsen stille
og roligt er ved at vende tilbage til arbejdet efter
længere tids sygdom.
Opfølgning på mediernes dækning
Ekstra Bladet og TV3 har i ugens løb fokuseret på
bandemiljøets indflydelse her i Lundtoftegade,
nærmere bestemt handler det om banden Loyal to
Familia og deres mulige rolle i klubben, Klub 21.
Vi kan i den forbindelse oplyse, at klubben er
et værested for unge mellem 18 og 30 år. Klubben blev stiftet i 2000, og den har som alle andre
foreninger i Lundtoftegade en bestyrelse med
vedtægter.
Vi kan selvfølgelig ikke acceptere, at der er
blevet fundet våben og euforiserende stoffer på
vores matrikler, og det er kommet som en stor
overraskelse for såvel afdelingsbestyrelsen som
administrationen.
Vi vil fra ejendomskontorets side derfor snarest
tage en dialog med repræsentanter for klubben
i samråd med Politiet og afdelingsbestyrelsen i
forhold til de nye oplysninger, så vi kan sikre, at
vores regler bliver overholdt.
Med udgangspunkt i denne dialog vil vi vurdere
vores indstilling, om klubben skal lukkes eller ej?,
og det vil umiddelbart efter blive taget op på et
beboermøde

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

JUBIII - SÅ FIK VI FEJRET VORES 50ÅRS JUBILÆUM, OG DET BLEV ET BRAG AF EN FEST!
Af Liselotte
Christiansen,
formand for
Afdelingsbestyrelsen
Der er en del artikler inde i bladet vedr. dette, så
det vil jeg ikke bruge spalteplads på. Dog skal der
lyde en kæmpe tak til alle de frivillige der hjalp til,
både på selve dagen, men også i tiden op til. En
speciel tak skal lyde til Karoline, som designede de
fine frivillige T-shirts. De lyste virkelig op på dagen
i deres gule/sorte design.
På områderne sker der stadig en masse ift.
belægningen,og vi er mange der går og er spændte på at se det færdige resultat. At tålmodigheden
er sat på noget af en prøve kan vi godt forstå, men
vi er sikre på, at det bliver ventetiden værd.
Vi venter også stadig på de tre kunstværker, vi
skal have lavet. Men processen er nu nået så langt,
at vi var en lille delegation en tur i Svendborg, for
at se støbningen af Enhjørningens Tand, en del af
den skulptur, der skal stå der skal stå ved P-anlægget ved Blok E. Det kan I også læse lidt mere om,
andet steds i bladet.
Afdelingsbestyrelsen er nu tilbage fra sommerferien og er klar på nye spændende opgaver. Den
første opgave er at afholde afdelingsmødet og få
vedtaget budgettet og den nye helhedsplan. Vi
håber også, at der er valgt nogle nye medlemmer,

som erstatning for dem, vi har måttet sige farvel
til.
Først og fremmest Henny Jensen, som har været
med i bestyrelsen i mere end 25 år, men også
John Sørensen, Pernille Hulstrøm og Stine Kvam
har vi måttet sige farvel til. Herfra skal der lyde en
kæmpe tak for indsatsen.
Til slut, status på vores facebookgruppe. Vi er
oppe på 95 medlemmer og mangler således kun
fem mere for at præmien på en is udløses;

SÅÅÅÅÅ gå ind og søg medlemskab, på AKB København, Lundtoftegade
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Med venlig hilsen
Liselotte Christiansen
Formand for afdelingsbestyrelsen
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REFERAT FRA BLOKRÅDSMØDE D. 1. AUGUST 2016 KL 17.00
Fremmøde: Jonna, Kristina, Kicki og Jeanette
Vi aftalte arbejdesdag i haven søndag d. 11. september 2016 kl. 9, hvor vi mødes til morgenkaffe/the og
brød. Vi må naturligvis tage forbehold for vejret.
Jeanette henter penge til kontoret.
Med venlig hilsen
Blokråd G
10. august 2016

Hvad sker der i jeres forening?

Nye m

edlem

mer

Beboerbladet er vores alle sammens blad, så brug det til at komme ud til andre i fællesskabet. Og skab opmærksomhed om hvad der sker i netop jeres forening.
På Beboerkontoret hjælper jeg, Kasper Tveden, jer gerne med at få formuleret og opsat jeres
opslag.
Skriv til mig på ktj@kab-bolig.dk og aftal en tid, vi kan mødes over en kop kaffe i Beboerkontoret. Jeg er der tirsdag og onsdag mellem 9.00 og 15.00.
ning
s
i
p
s
s
Arbejdsweekend
Fælle
Opstar
tsfest
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Systue for alle
Interesser du dig for design?
Har du prøvet at sy på symaskine før?
Lær at reparere dit eget tøj

Kom og prøv alt med
syning i Hudas systue
Jeg glæder mig til at se dig - hver
tirsdag 11-13 og torsdage 17-20
Indsendt af Ella Larsen (67, 3)
Velkommen til mit hjem!
Jeg lever her, du gør ikke.
Jeg snuser til dig, det er obligatroisk.
Hvis du ikke vil have hundehår på tøjet,
bliv ude af møblerne
Der er stor sandsynlighed for,
at mine forældre kan lide mig bedre end dig.
For de fleste mennesker(måske inklussiv dig?), er
jeg bare en hund, men for mine forældre er jeg et
firbenet plesklædt barn
Og de elsker at forkælde mig. Hvis du er god ved
mig, er jeg også god ved dig.
Nyd dit ophold i mit hjem.
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Støbning af Enhjørningens Horn
Tekst og foto af Peter Hegnhøj
Tirsdag d. 6. september kl 8.30 drog kunstudvalget fra Lundtoftegade afsted i to biler. Vi skulle
til Svendborg og se støbningen af en del af det
enhjørningshorn, der skal stå i midten af et af
vores nye kunstværker, som snart vil kunne ses tre
steder ud mod Lundtoftegade.
Turen var arrangeret af ”vores” billedhugger Henrik Plenge Jakobsen, og han havde sørget for et
aldeles fremragende sensommervejr.

Støbningen skal foregå på Skulpturstøberiet (shellcasting.dk) i Svendborg, som støber skulpturer
i bronze for mange billedhuggere. Vi blev modtaget af ejeren Jørn Svendsen, der viste os rundt
i virksomheden og sammen med Henrik fortalte
om de forskellige trin i processen fra kunstnerens
fremstilling af en model, i dette tilfælde af ler,
over fremstilling af støbeformene i flere lag med
nøje udregnede indløb til selve støbningen med
den flydende bronze. Støberiet arbejder med en
moderne teknik, hvor selve det færdige emne
består af en forholdsvis tynd skal, der gør, at den
endelige skulptur bliver mere præcis, mere holdbar og ikke så tung.
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Da bronzen var flydende og havde opnået den
rette temperatur på ca. 1250 oC, fik vi lov til at
kigge med, da to medarbejdere i beskyttelsesdragter, hjelme og ansigtsskærme under kyndig ledelse
af Jørn Svendsen hældte den flydende bronze op
i formene – et fascinerende syn – og der blev
meget varmt i rummet.

Efter frokost ved Svendborgs hyggelige og spændende havn kom vi tilbage til støberiet og Jørn
Svendsen slog hul på en af formene, så vi kunne se
det ”færdige” resultat, det var flot, men der er sta-

NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

dig en del arbejde med at slibe og pudse. Til sidst
skal de seks stykker svejses sammen, males med
fluorescerende maling, transporteres til Lundtoftegade og forenes med resten af kunstværket:
Enhjørningens Solur, som er en tredjedel af vores
kunstværker mod Lundtoftegade.
Det havde været en fantastisk dag, og vi drog mæt
af oplevelser igen hjem mod Nørrebro.

Mosaik workshop onsdag den 5. oktober kl 16-18:30
- VED NR. 9 OG 11
Kære alle beboere i AKB Lundtoftegade
Som nogle af jer ved, bliver der snart sat en
række nye udendørskunstværker op omkring
beboelsesblokkene. Jeg er kunstneren bag.
Derfor vil jeg gerne invitere til fælles workshop.
Sammen skal vi arbejde på den skulptur, der hedder ”Mælkevejen”. Den bliver placeret i det gårdrum, som huser ejendomsadministrationen.

Der kommer en håndværker og assisterer, og jeg
vil også hjælpe til. Jeg tror, det kan blive en rigtig
sjov eftermidddag. Og der er pizza, slik og sodavand til alle, der medvirker i workshoppen.
Håber mange har lyst til at komme.
De bedste hilsner Henrik

Skulpturen skal beklædes med italiensk mosaik i
mange farver og en del af skulpturen skal designes af børn og voksne, som bor her og som har lyst
til at være med.
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Månedens beboerbillede

Indsendt af Bo Andresen, Ltg. 31, 10. th

Vær med i konkurrence og
vind et gavekort.
Send dine billeder til Kasper
Tveden på ktj@kab-bolig.dk
inden d. 15. oktober
Indsendt af Svend Kristensen, Ltg, 11, 11 th.
De to vindere præmieres med et gavekort på 200 kr.til Netto i Hillerødgade.
Gavekortet kan afhentes på Beboerkontoret inden for normal åbningstid
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VARME I RADIATORERNE
Nu nærmer vi os tiden, hvor vi begynder at tænde
for varmen, og så skal I være opmærksomme på
følgende:
Varmen i AKB Lundtoftegade styres via udendørs nordlige placerede temperaturfølere. Varmen
reguleres løbende efter udetemperaturen i henhold til gældende ingeniørberegninger. Dette er
for at formindske forbruget og udgifterne mest
muligt for den enkelte lejer.
I overgangsperioden, indtil temperaturen generelt er under 18 grader udendørs om dagen og 16
grader om natten, vil varmen ikke være stabil, da
vandet i radiatorerne reguleres løbende i forhold
til udetemperaturen.
Vandet i radiatorerne vil have følgende fremløbstemperaturer på ca. 25-30 grader ved 18 grader ude, 45-50 grader ved 0 grader ude og 60-65
grader ved -12 grader ude.
HUSK AT TJEKKE DIN MÅNEDLIGE
VARME ACONTO BETALING
Som et godt råd kan det anbefales, at du hvert
år sørger for, at dit månedlige aconto varmebidrag ligger på et niveau, der gør, at du ikke får en
ubehagelig efterregning, når varmeregnskabet
udsendes omkring april hvert år. Du kan ændre din
aconto betaling ved at kontakte energiområdet
på tlf.: 33 63 10 52 eller på følgende mailadresse:
energi@kab-bolig.dk

Syv gode råd fra VVS installatør
til at styre dit varmeforbrug
1. Skru ned for radiatoren, når du lufter ud, ellers
vil termostaten sørge for, at varmen kører for fuld
damp, indtil udluftningen er overstået
2. Hold et stabilt temperaturniveau på 2 eller 3
3. Hav altid varme på flere radiatorer ad gangen.
Herved fordeler du varmeenergien mellem flere
radiatorer, som så bruger mindre energi til at
varme lejemålet op.
4. Hvis du ikke ønsker at holde forskellige temperaturer i dine rum, så luk døren mellem rummene.
5. Sørg for at radiatoren ikke er tildækket, så termostaten ikke kan måle temperaturen normalt.
6. Test din termostat en til to gange årligt. Skru
helt op og efter en time skal radiatoren være varm.
Sluk herefter og tjek at radiatoren er kold efter en
time.
7. Motioner din termostat - hvis din termostat
ikke virker efter sommeren. Skru helt op og ned
for termostaten et par gange. Virker dette ikke, så
kontakt Ejendomskontoret på tlf. 35 81 81 73
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BRUG AF VEDLIGEHOLDELSESKONTOEN
Husk at du kan bruge vedligeholdelseskontoen til
følgende: Maling, tapetsering, gulvslibning
og køkkenrenovering.

OPDATERING AF CAPKEY
Husk du kan altid få din CapKey opdateret de steder,
hvor der er online CapKey-holder, som ved Beboerkontoret.

Med hensyn til køkkenrenovering kræves speciel
tilladelse, som kun kan fåes ved henvendelse på
ejendomskontoret.
Kom og spørg os i åbningstiden - vi hjælper gerne.
Du skal også være opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen ikke udbetales ved fraflytning, men
at den følger den næste lejer.

KAB-app
- en hjælp til dig!

Husk at du kan hente KAB-app´en
på din smart-phone. Her kan du
følge med i aktuel driftsinfo, være
med i afstemninger og en
masse andet. App´en er
selvfølgelig gratis!
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Af: Dorthe Fensbo,
projektleder
KÆRE ALLE BEBOERE
Efter godt otte år i
Lundtoftegade har jeg
søgt nye udfordringer
og stopper derfor som
projektleder for den boligsociale helhedsplan i
Lundtoftegade.
Det har været nogle fantastiske år i
Lundtoftegade takket være alle jer beboere og
mine gode kolleger og samarbejdsparter. Det
har været dejligt at gennemføre aktiviteter for
og med alle jer. Lundtoftegade er noget helt for
sig selv og har en rummelighed, som jeg ikke har
set andre steder. Det har været dejligt at arbejde
i Lundtoftegade, og jeg kommer til at savne alle
jer.

Der er afskedsreception
onsdag den 28. september
kl. 15-17.
Tusind tak til jer alle sammen for mange gode år.
Mange venlige hilsner
Dorthe Fensbo
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TEMA JUBILÆUMSFESTEN

Jubilæumsfest i Lundtoftegade

Tekst og foto af Kasper Tveden

Lørdag d. 27. august var Lundtoftegade forvandlet til en mindre festival med madboder, cirkus,
klatrevæg, fodboldturnering og meget mere.
En efter en står børnene i række for at blive forvandlet til prinsesser, sommerfugle og vampyrer.
På klatrevæggen er der kamp om at nå toppen.

lingen med Cirkus Panik, hvor børnene får lov til at
lege artister.
”Det sjoveste i dag har været cirkusforestillingen, men det har også været rigtig godt, at man
kunne købe både mad og slush ice for kun fem
kroner,” siger han.

Og på Legepladsen Marius er der verdenspremiere
på den Stop Motion film, som børn og unge har
arbejdet på siden juleferien.
Lundtoftegades 50 års jubilæum blev fejret på
fineste vis, og der var fra arrangementsgruppens
side tænkt ekstra meget på at give børnene en
fantastisk dag.
En af de mange børn var 10-årige Hassan Elyassir, som Beboerbladet møder efter cirkusforestil-

Lundtofte champions
På få dage fik Said Idrisi og Seth Sarpong samlet
flere end 50 drenge i alderen ni til 17 år til at
dyste om æren som Lundtoftegades bedste hold i
aldersgruppen 12-14 og 15-17 år.
En af drengene, der var med til at vinde guld
bland de ældste, er Ammar Maarouf.
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”Det er dejligt at bo her i Lundtoftegade. Vi er
mange som kender hinanden, - så går vi rundt og
snakker og deler vores følelser eller spiller fodbold
som i dag,” siger 15-årige Ammar Maarouf.
Seth Sarpong kender mange af de unge gennem
sin egen opvækst i Lundtoftegade, men i de senere

Seth Sarpong (med solbriller)

Her ses vinderholdet i alderesgruppen 15-17 år.
Begge vinderhold vandt en bowlingtur
Her ses vinderholdet i alderesgruppen 12 - 14 år

år har det hovedsageligt været gennem organisationen Streetmanager, der er en forening der
bygger bro mellem de unge og systemet. Formålet med Streetmanager er at skabe en positiv
platform for de unge, så de kan få udforsket egne
interesser og muligheder.
”Det er skønt at opleve opbakningen blandt de
unge til at komme og spille lidt fodbold mod
hinanden. Fodbold er en sport som mange kan
samle sig om, ligesom et sprog alle kan tale,” siger
Seth Sarpong.
Frivillige i arbejdstøjet
Forud for jubilæumsfesten ligger mange timers

frivilligt arbejde i arrangementsgruppen med at
få de mange aktiviteter stablet på benene. Og
på selve dagen havde 25 frivillige skiftet deres
normale tøj ud med gule t-shirts, så alle Lundtoftegades beboere kunne få sig en uforglemmelig
dag. På trods af Karoline Andersen kun har boet
i Lundtoftegade et år, har hun allerede nu været
med til at stå for forskellige arrangementer.
”Vi har været en stor flok, som har været med
til at arrangere den her fest, der har været under
opløb i mere end et halvt år,” siger Karoline og
kommer med en opfordring til andre om at melde
sig som frivillig:
”Vi er jo lidt den samme flok hver gang, så det
kunne være rigtig fedt at få nogle nye ansigter
med.”
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Har du en journalist i maven?

Kender du de gode historier i Lundtoftegade? Kan du lide at tage billeder? Eller måske noget helt fjerde?
Så kan du være med til at lave Lundtoftegades blad BEBOERBLADET! Du kan være med både hvis du har
masser af erfaring, er helt nybegynder eller bare er nysgerrig.
RING ELLER SKRIV TIL KASPER FRA OMRÅDESEKRETARIATET PÅ
TLF: 30 45 77 98/MAIL: KTJ@KAB-BOLIG.DK
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TEMA JUBILÆUMSFESTEN

Tekst af Stefan Fønss

Revusicalen 50 års Jubiii-Show

Som formand for Revymuseets støtteforening
Danske Revyvenner ser jeg alle revyerne i Danmark
hvert år. Ikke mindst i år har det været succes hele
landet rundt.
Med så mange professionelle revyer med landets dygtigste skuespillere bliver man jo forvendt
– meget forvendt. Det var derfor helt uden forventninger, at jeg tog imod invitationen fra min
datter Babette, som arbejder på AKB`s ejendomskontor i Lundtoftegade, til AKB`s 50 års jubilæumsrevy. Glade amatører har jeg oplevet mange
gange før, og der er absolut ikke noget galt med
amatører, men når man nu er forvendt med de
store professionelle shows og landets populæreste
og dygtigste skuespillere!
Som sagt mødte jeg op med meget små forventninger, og så pludselig var jeg midt i en forrygende oplevelse. Fem skønne damer indtog scenen
- ja de blæste nærmest publikum omkuld.

Stefan Fønss (th)

De sang, og de dansede til den store guldmedalje
og afleverede de begavede og meget morsomme
tekster på den mest charmerende måde. Alle
gjorde det fremragende, men jeg er nødt til at
fremhæve holdets benjamin, Jeanette. Hendes
”krøllede” tekster og aflevering af samme, gøres
ikke bedre.
Tak for en skøn aften i Lundtoftegade – I får
velfortjente 6 stjerner. En til jer hver og den sidste
til holdet bag jer.
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TEMA JUBILÆUMSFESTEN

Animations Workshop
Tekst af Nikolaj Kinsmark
Fra juleferien til sommerferien har der om tirsdagen været animationsworkshop i beboerhuset
med billedkunstnerne Nynne Haugaard og Nikolaj
Kilsmark.
Workshoppen var for børn fra 9 – 13 år og var
støttet af Statens Kunstfond og Områdesekretariatet for Lundtoftegade. Der er blevet lavet en masse
sjove og spændende figurer af modellervoks, som
er blevet filmet med stop motion og nu ligger som
en fin lille stribe film, der blev vist på legepladsen
til områdefesten.

Der er blevet lavet stemmer til figurerne, og
selvom der har været mange med i projektet, så er
der alligevel opstået en rød tråd i produktionen.
Det har været fedt med så mange kreative og
opfindsomme hjerner, som kan noget med gode
historier og modellervoks.
Tak til alle de børn der har været med i projektet!
Vi ses i Lunden
Nynne og Nikolaj

Billedet er fra verdenspremieren på Lundtoftegades helt egen Stop Motion film. Filmen kan ses på Liv i Lundtoftegades
Facebookside
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Tur til Sagnlandet Lejre
Tekst af Louise Skytte,
foto af Jytte Tanggard Lorenzen
Den 23. juli tog en flok beboere bussen ud i det
blå. I samlet flok drog vi til Sagnlandet i Lejre. I
sagnlandet kan man lære om stenalderen, jernalderen og andre ældre tidsperioder. Man kan
opleve, hvordan man malede mel ved hjælp af
sten, og hvordan man kunne bage hvedekiks, af
den mel, man selv havde malet. Flere af børnene
synes, det var hårdt at male mel og nævnte, at det
var godt, man kunne handle i Fakta eller Netto.
Ellers ville man jo aldrig få noget at spise.

Et par af de mindre drenge lærte at slås, som vikingerne gjorde det i tidernes morgen. Men heldigvis var
både sværd og skjold af bløde materialer. Så der var
ingen, der kom noget til.
Der blev fodret heste. Det var svært. Man skulle lige
lære at holde hånden flad, inden man gav hesten
græsset. Men efter et par forsøg fik alle vist fodret
hesten en smule. Vi rundede dagen af med en hestevognstur rundt i landskabt, mens solen stadig bagte
fra en skyfri himmel. Det var alt i alt en rigtig dejlig tur.

Solen skinnede hele dagen, og flere hoppede i en
kano og fik sig en lille sejltur i søen. Andre fodrede
karper med de kiks, de havde malet og bagt over
bålet. Der blev kastet med spyd og skudt med bue
og pil. Nogle af pigerne lavede krukker af ler, inde i
en lille hytte, der var bygget af sten, ler og komøg.
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Familieferie i Marielyst
Tekst og foto af Karen Hauer Møller
Mandag den 11. juli tog 15 familier fra Lundtoftegade af sted med bussen mod Marielyst på Falster.
Bussen blev fyldt op med mad, legesager og 75
børn og voksne.
Alle familier blev indlogeret i hver deres sommerhus, hvor der var direkte adgang ned til vandet. I området var der masser af aktiviteter for
børnene, blandt andet en stor hoppepude, der
hyppigt blev benyttet af både børn og voksne.
Hver dag mødtes vi til kaffe og kage, som
Rabiye troligt bagte til alle. Herefter var der aktiviteter for børnene sammen med Mikkel, Michael og
Karen. Vi lavede konkurrencer, legede med vand,
byggede sandslotte, fangede vandmænd og fløj
med drager.
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På trods af det danske kølige sommervejr, var
mange af familierne også en tur i havet på den
skønne strand.
Der var også et par stykker, der tog en tur med
færgen til Tyskland og fik købt noget billig proviant.
Den sidste aften gik vi alle ind til byen, hvor vi
skulle spise på restaurant. Her var der kæmpe buffet og især tag-selv isen var et stort hit. Herefter
gik vi hele vejen hjem langs vandet, og nød den
sidste sommeraften i Marielyst.
Fredag gik turen hjem igen, efter en dejlig uge
med mange aktiviteter, afslapning og godt selskab.
Det er helt sikkert ikke sidste gang vi skal på tur
med beboerne i Lundtoftegade

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

IRMA KAN HJÆLPE MED:
• ansøgninger om enkeltydelser,
Irma Tonnesen,
Social Vicevært
boligstøtte, hjælpemidler, personligt
tillæg, mv.
TLF: 23 30 36 12
MAIL: irt@kab-bolig.dk
• vanskelig økonomi
ÅBEN RÅDGIVNING
• behov for hjemmehjælp
Torsdag kl. 09.30 - 12.30
Jeg har brug
• kontakt til kommunale instanser
i Pusterummet, Lundtoftegade 47A
for hjælp - hvor
• istandsættelse af lejligheden via
IRMA HAR TAVSHEDSPLIGT
går jeg hen?
vedligeholdelseskontoen
• lejligheden af forskellige grunde
virker uoverskuelig for dig, så kan vi
ØNSKE OM BESØG ELLER
kan sammen lægge en plan, og du
AFTALE TID?
igen kan få en velfungerende bolig
Jeg kommer gerne hjem og besøger dig, hvis du ønsker det.
• at kunne læse din digitale post
• ansøgning om fritagelse for digital
Ring til mig og vi aftaler en tid, der kan passe os begge.
post
Tlf. 23 30 36 12.
• noget helt andet, som du gerne vil
tale med mig om
Hvis formiddagstiden om torsdagen ikke passer dig, da kontakt • kontakt mig endelig - du er altid
mig for at aftale et andte tidspunkt.
velkommen!
• HUSK at Irma har tavshedspligt
VÆRESTEDET PUSTERUMMET
Kom og vær med i fællesskabet, hvor der altid er
tid til en snak over kaffen. Kaffe/the med brød kan
købes for 10 kr.
ÅBENT HUS:
Mandag kl. 12.30 – 15.00
Fredag kl. 12.30 – 15.00
Kom og vær med i fællesskabet, hvor der altid er tid til snak, hygge og sjov over kaffen.
Alle er velkommen til at kigge indenfor – Værestedet, hvor man møder mennesker, som du
måske ikke før har mødt.
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BOGCAFEen fortsætter
Tirsdage i lige uger kl. 13.30 – 15.00
Næste gang er tirsdag d. 20. september

Tidligere bibliotekar Olav Monrad inviterer ind i
litteraturen, hvor der hver gang læses en novelle
– ingen forberedelse for deltagerne – kun at læne
sig tilbage og være med i samtalen. Teksterne
åbner altid for en interessant snak, og som deltager, kan du også bringe dine egne tanker ind. Det
foregår alt sammen ”helt nede på jorden”.

Hvor mødes vi: Pusterummet, Lundtoftegade 47 A
Hvornår: Tirsdage i lige uger
Pris: Det er gratis at deltage, men der skal betales 5
kr. for kaffe/the
Hvis du har lyst at være med – så mød bare op!

INFLUENZAVACCIONATION
Igen i år kommer Danske Lægers Vaccinations Service
til Lundtoftegade. Følgende dage kan du blive vaccineret
mod influenza:
Torsdag d. 6. oktober kl. 10 – 11
Torsdag d. 3. november kl. 10 - 11
Sted: Beboerhuset, 41 B
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Så skal vi på tur igen….

denne gang skal vi på
UDFLUGT TIL ZENTROPA
med rundvisning
O
nsdag

d. 28.
s

e

ptemb
Hvem har ikke hørt om Peter Aalbæk Jensen, de fantaer
stiske film af bl.a. Susanne Bier og Lars von Trier?
På rundvisningen i Filmbyen fortælles historie om byen og vi tages med på Zentropas administration, hvor vi bliver indført i dagligdagen på Zentropa – på godt og ondt – ingen
hemmeligheder. Derefter går vi i studiet, hvor vi ser kulisserne fra nogen af de seneste og
kommende produktioner. Super spændende fortælling.

Mødested: Busstoppestedet ud for Lundtoftegade 49 kl. 12.40 præcis
Pris: 50 kr. (som betales ved tilmelding)
Tilmelding til Irma efter først til mølle – princippet
		
Arrangør: Udflugtsudvalget v/ Birthe, Wivi, Ivonn og Irma
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DEBATCAFÉ

ALLE BEBOERE ER INVITERET TIL DEBATCAFÉ I BEBOERHUSET

Tirsdag den 20. september fra 16:45-18:00
Fokus på Fædre: Hvordan vil du gerne huskes som far? Baba fra Lundtoftegade kommer og fortæller om Baba projektet.
Aftenens program

x

Hvad er Baba?

x Hvordan vil du gerne huskes som far?
x Spørgsmål og debat
Der er børnepasning og aktiviteter på Legepladsen Marius mens der er Debatcafé

KORT OM BABA
’baba – Fædre For Forandrings formål er at styrke fædres deltagelse i børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på
til at motivere andre fædre til deltagelse i børns liv. baba tilbyder
et unikt rum for fædre, hvor fædre sammen reflekterer og finder
deres helt egen måde at være far på.
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OMRÅDESEKRETARIATET
AKB Lundtoftegade

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Den åbne onsdagscafé i Mødregruppen
Vi har en åben MØDRE gruppe Onsdags Cafe i Lundtofte gade. Vi kalder den åben, fordi det er et tilbud
til alle gravide og mødre med børn fra 0-8 år.
Der er åbent mellem 10 – 13, hver gang har vi et
emne på som omhandler børn, opdragelse og livet.
Emnet er fra 11 – 12. Det kan f.eks være:
•
Opdragelse
•
Motorik
•
Sprogstimulering med videre!
Alle emner, som er væsentlige for mødre eller kommende mødre, er velkommende. Vi får også besøg
at fag personer udefra.
Pt. holder vi Cafe i Lundtoftegade 21 a, i Jyttes
Vi ses ,
lokale. Så snart Lundtoftegades lokaler i nr. 43 står Sundhedsplejerske Anita & Familierådgiver Jytte
klar, håber vi at flytte tilbage.

Børnefamilier i LUNDTOFTEGADE
Hallohviin i Bon Bon land den 22. okt. 2016
•
•

Bussen kører fra beboerhuset kl. 10.30
Hjem fra Bon Bon land kl. 16.00

Billetterne kan købes til ”Familie Sjov” i Beboerhuset Lundtoftegade 41, tirsdag den 27. september
fra kl. 15.00 – 17.30
- Hvis der er flere billetter, - sælger vi også billetter på kontoret, Lundtoftegade 21a, tirsdag den 4.
okt. Fra kl. 13.00 – 18.00.
Pris for beboere i Lundtoftegade er 30 kr. pr.
person
Børn under 90 cm er gratis.

Husk selv mad og drikke! Man kan selv bestille
mad på nettet !
Hilsen AKB Helhedsplanen Louise,Karen & Jytte
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TEMARÆKKE I BEBOERHUSET LUNDTOFTEGADE
Studiekredsen henvender sig til forældre med
børn mellem 6 – 16 år, der gerne vil støtte
deres børn gennem deres opvækst såvel i
forhold til skole, kammeratskaber og arbejdsmarked.

Otte
torsdag
af 2 timer
fra 17.3019.30.
MAD FRA
17.00 - 17.30

DER ER BØRNEPASNING
FOR DE FORÆLDRE, DER
HAR BEHOV FOR DET

TORSDAG 29/9

Arbejdsmarked v/ Jeanne Bau Cand.pæd.
Hvad er demokrati og ligestilling?
Hvilke samfundsværdier lægges der
vægt på, når der tales om demokrati
i Danmark? Hvordan ser arbejdsmarked ud? Hvordan ser folkeskolen
på demokrati? Hvilket samfund,
arbejdsmarked møder vores
børn?

TORSDAG 27/10

TORSDAG 6/10

Familiestrukturer, Kultur og samfund
Faisal Psykolog
Hvordan ser familierne ud i Danmark? Vores børn møder mange
forskellige mennesker. Hvad er en
regnbue familie, kernefamilie. For- TORSDAG 13/10
skellige Boformer fx kollektiv/
Udviklingspsykologien for de 6-11 år
flerfamilier med videre?
v/ Faisal Psykolog

Læringsstile v/ Faisal Psykolog
Hvordan lærer mit barn bedst.
Hvad er læringsstile og hvordan
eller hvorfor lærer vi forskelligt?
Hvad er et resursecenter og hvordan kan det bruges?

TORSDAG 3/11
Nærpolitiets arbejde SP/SSP
Nærpolitiets arbejde - OG
Hvad kan vi som forældre
gøre, for at vores børn
bliver på rette vej?
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Barnets udvikling! Vores børn
starter skole. Kammeratskaber
osv. Hvad er vigtigt at vide?
Hvad er vigtigt i opdragelsen?

TORSDAG 20/10
Udviklingspsykologien for de
12 -16 år v/ Faisal Psykolog
Den unges udvikling.
Hvad er opdragelse når
vores børn bliver teenager?

TORSDAG 10/11

TORSDAG 17/11

BBU Myndighedspersoner. v/ Jeppe
Rask Socialrådgiver og koordinator
Hvem er de og hvordan kan de bruges? Hvornår har vi som borgere pligt
til at underrette? Hvad er en bekymringsskrivelse, underretning og en
parts høring?

ADHD / Autisme v/ Faisal Psykolog
Hvad er ADHD? Hvad er Autisme? Hvordan kommer disse til
udtryk?

Tilmelding til JYTTE
24528112
Senest 19. september

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Klassisk musik i børnehøjde
Kan klassisk musik være sjovt for børn? Og kan
musikken støtte børnene i deres menneskelige og
faglige udvikling?
Det mener foreningen GENKLANGE, at den kan
og endda allerede fra børnene er helt små. Derfor
vil den klassiske musik være en del af hverdagen
i daginstitutionen Brolopperne her fra september
måned - så bliv ikke overraskede over, at klingende violiner, truttende trompeter og børn, der
synger “Jeg ved en Lærkerede” i de næste måneder vil klinge i det lokale bybillede.
Forløbet er en blanding af masser af musikalske
aktiviteter i Brolopperne og klassiske koncerter
i Beboerhuset og herigennem vil børnene få en
god fornemmelse for klassisk musik, for dansk
kulturarv og kultur generelt.
Den klassiske musik kan give børn en særlig ro i
en ellers fortravlet hverdag, en plads til at fordybe
sig og være til stede. Der er mange undersøgelser,
der viser, at børn, der har klassisk musik som en
del af deres hverdag bliver bedre til at koncentrere sig, får større forståelse af dem selv og deres
omgivelser og bliver bedre til at forstå deres egne
følelser. Det betyder, at alle er lige og derfor kan
arbejde og samarbejde på lige plan.
Sidst, men slet ikke mindst, er den klassiske
musik og den måde, som GENKLANGE bruger den
på i projektet, fantastisk til indlæring af det danske sprog og den danske kulturarv - særligt fordi
den danske komponist Carl Nielsen (har skrevet
“Jeg ved en Lærkerede”) og Danmark før i tiden er
i fokus under hele forløbet.

Projektet “Klassisk musik i børnehøjde” sker i
samarbejde mellem foreningen GENKLANGE, daginstitutionen Brolopperne, Områdesekretatiatet
- liv i Lundtoftegade og Københavns Kommune.
Foreningen GENKLANGE repræsenteres her
ved Gabriella Meinert-Medici, der er Cand. Mag. i
Musikvidenskab og i mange år har arbejdet med
børn og musik. Gabriella fik i år P2’s Ildsjælspris
for sit arbejde med klassisk musik og børn. Foreningen arbejder for at gøre den klassiske musik
let tilgængelig og vedrørende for børn i børnehavealderen.
Skulle I have lyst til at vide mere om GENKLANGE og vores arbejde, er i meget vel-komne til
at kigge på www.genklange.dk
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GODE TILBUD I NÆROMRÅDET

Legepladsen Bispeengen, Hillerødgade 23B
Åbningstider: 09.30 - 17.00. Fredag dog fra kl. 10.00.
Særlige tilbud: Legetøj og aktiviteter.
For hvem: Forældre og børn

Hillerødgade svømmehal, Sandbjergade 35
Åbningstider: Skiftende
Særlige tilbud: Privat svømmeundervisning
For hvem: For alle

Pigeklubben, Lundtoftegade 43
Åbningstider: 13.30 - 21.00, fre: 13.30 - 18.00
Særlige tilbud: Aktiviteter kun for piger
For hvem: Medlemmer af Pigeklubben

Forebyggelsescenter Nørrebro, Mimersgade 41
Åbningstider: Formiddag og eftermiddag
Særlige tilbud: Gratis træning, kostvejledning og
sundhedsvejledning
For hvem: For alle

Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8B
Åbningstider: Hverdage 10.00 - 20.00.
Onsdag fra 13.00. Lørdag og søndag: 10.00 - 14.00
Særlige tilbud: Læsegruppe og IT-kurser
For hvem: For alle
Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208
Åbningstider: Mandag - torsdag: 06.45 - 23.30 Fredag:
06.45 - 21.30.
Lørdag og søndag: 07.45 - 21.30
Særlige tilbud: Udlejning af baner og Café Rouge
For hvem: For alle
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Den Sociale Retshjælp, Bragesgade 10, 2. sal
Åbningstider: mandag, onsdag og fredag 09.00 - 17.00.
Tirsdag og torsdag 09.00 - 19.00
Særlige tilbud: Gratis og anonym juridsk og økonomisk
rådgivning
For hvem: For alle
Anonym Familierådgivning
Åben rådgivning for familier, børn og unge.
Bragesgade 8D
Åbningstider: mandag mellem 13.00-15.00

BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

Fredag 16.00 - 22.00
Søndag 16:00 - 22.00

Mandag
19.00 - 22.00
Mandag
19.00 - 22.00

Tirsdag
19.00 - 21.00
Onsdag
18.00 - 20.00

HVAD

Sociale aktviteter i
Kvindeklubberne
Fredag i lige uger og søndag
i ulige uger: De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk kvindeklub)
Fredag ulige uger og søndag
i lige uger: Den Marrokansk
Kvindeklub
Bogklubben har åben. Her
kan du helt gratis bytte og
låne bøger
Flittige Hænder har åbent.
vi laver håndarbejde og
hjælper gerne, hvis noget
driller.
Træ- og cykelværkstedet har
åbent
Lektiecafé

2. onsdag i hver måned und- Spisning og banko
tagen sommermånederne
11.30 - 18.00
Torsdag i lige uger
Afdelingsbestyrelsens
18.00 - 19.00
træffetid. Kom forbi med
spørgsmål og forslag
Lørdag
Sociale aktviteter i
16.00 - 22.00
Kvindeklubben

HVOR

ARRANGØR

Pusterummet,
Lundtoftegade 47A

De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub)
Den Marrokanske
Kvindeklub

Parterregangen i Blok E,
lokale EP4

Bogklubben

Parterregangen i Blok E,
lokale EP4

Flittige Hænder

Parterregange i Blok G,
lokale GP66
Studienetværkets lokale i
kælderen i Blok D. Indgang
v. nr. 49
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Træ- og cykelværkstedet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Afdelingsbestyrelsen

Pusterummet,
Lundtoftegade 47A

Daryeel - Den Somaliske
Kvindeklub

Studienetværket

Pensionistklubben

Se oversigt over kontaktpersoner bagerst i BEBOERBLADET
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BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

Efter behov

HVAD

HVOR

ARRANGØR

Sociale aktiviteter i
Fædrenetværket
Driftudvalget mødes. Driftudvalget er et ad hoc udvalg
under afdelingsbestyrelsen
Foreningen arbejder for
at udvikle området under
Bispeengbuen
Pasning af afdelingens katte

Lokale BK12 i kældergnagen Fædrenetværket
i Blok B
Beboerkontoret,
Driftudvalget
Lundtoftegade 21A

Efter behov

Planlægning og afholdelse
af fester og aktviteter for
afdelingens beboere

Efter behov

Pasning af haven samt
sociale aktiviteter

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B samt
kostume- og rekvisit
opbevaring i Blok F
Fælleshaven v.
Lundtoftegade 21A

Efter behov

Blorådende har ansvar for
udvikling af udearealerne i
nærhedne af deres blokke
Varierende aktiviteter i:
Trivselsklubberne,
Kondiklubben,
Studienetværket

Efter behov

Efter behov

Efter behov

Efter behov

Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Foreningen Liv under Buen

Udvalgte steder i
Lundtoftegade

Katteudvalget, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.
Festkorpset, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.

I Blokrådslokalerne

Fælleshaven, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.
Blokråd AB, CD, EF & G

Trivselsklubberne
Nøgleklubber, se
AB, CD, EF & G
kontaktoplysninger bagerst
Studienetværket,
her i BEBOERBLADET.
kælderen Blok D
Kondiklubben, NETTOgården

Er din forening eller aktivitet ikke med i kalenderen?

Kontakt Kasper fra Områdesekretariatet på tlf: 30 45 77 98/ktj@kab-bolig.dk
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AKTIVITETER FOR BØRN & UNGE - OMRÅDESEKRETARIAT & KLUBBER
HVORNÅR
Mandag - torsdag
09.30 - 17.00
Fredag 10.00 - 17.00
Mandag - torsdag
13.30 - 21.00
Fredag 13.30 - 18.00
Mandage
17.00 - 20.00
Klubben holder ferie fra 17.
juli

HVAD
Legepladsen
Bispeengen er åben

Efter behov samt til
FamilieSjov

Få hjælp til at finde den helt
rigtig fritidsaktiviteter for
børn! Ring eller SMS til
Karen på tlf: 24 66 82 63
Få hjælp til at finde og søge
et fritidsjob. For unge i
alderen 14 - 17 år

Hverdage efter aftale
Send mail Louise på
lsk@kab-bolig.dk eller ring
40 12 94 95, hvis du vil
kontaktes

HVOR
Hillerødgade 32B

Klub for piger fra 10 år. Kom Lundtoftegade 43
på besøg og hør mere!
Lektiecafé mandag
Klub for drenge 9 - 14 år
Hillerødgade 32B

ARRANGØR
Legepladsen
Bispeengen
Klub Lunden

Legepladsen Bispeengen/
Områdesekretariatet

Beboerhuset, Lundtoftegade Områdesekretariatet
41B

Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Områdesekretariatet

VIL DU VIDE MERE OM AKTIVITETER
OG TILBUD I LUNDTOFTEGADE?
Så tilmeld dig Lundtoftegades SMS-liste Så skriv en SMS til Kasper fra
Områdesekretariatet på tlf: 30457798 med teksten SMS-listen.
Du kan også følge med på www.facebook.com/liv.i.lundtoftegade. Her kan
du se masser af billeder, få tips til aktiviteter og give din mening til kende.
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AKTIVITETER FOR FAMILIER - OMRÅDESEKRETARIAT
HVORNÅR

HVAD
Tirsdag
FamilieSjov med
(sidste tirsdag i hver måned) fællesspisning,
16.00 - 19.30
børneaktiviteter, hygge og
samvær
Onsdag
Onsdagscafé for mødre. Mød
10.00 - 13.00
familierådgiver og
sundhedsplejersken til en
snak om familielivet
Mandag - torsdag

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Fritidshjemmet
Humlebien 2,
Lundtoftegade 43

Områdesekretariatet/
Familierådgivningen

Anonym og gratis
Beboerkontoret,
rådgivning for
Lundtoftegade 21A
børnefamilier. Ring til
familierådgiver Jytte på tlf:
24 53 81 12 og lav en aftale

Områdesekretariatet

AKTIVITETER FOR VOKSNE - OMRÅDESEKRETARIAT
HVORNÅR
Mandag og fredag
12.30 - 15.00
3. tirsdag i måneden
16.45 - 18.00.
Tirsdage i lige uger
13.30 - 15.00

HVAD
Åbent i Pusterummet. Kig
forbi til kaffe, the og en snak
Debatcafé i
Beboerhuset
Bogcafé. Højtlæsning og
fælles diskussion af novelle.

HVOR
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Tirsdag 11.00 - 13.00
Torsdag 17.00 - 20.00

Systue. Huda
Al-Kazwine underviser.

Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Første mandag i måneden
15.00 - 21.00
Torsdag
09.30 - 12.30

Supervision af
Bydelsmødre
Den sociale vicevært har
træffetid. Ring på tlf: 23 30
36 12 - eller kom bare forbi

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet
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Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
HVORNÅR
Tirsdag d. 20. september
Kl. 16.45 - 18.00
Tirsdag d. 27. september
16.00 - 19.30

Onsdag d. 28. september
kl. 12.40 -

HVAD
DEBATCAFÉ
Oplæg ved fædrenetværket
Baba
FAMILIESJOV
Med fællesspisning,
børneaktiviteter, hygge og
samvær
UDFLUGT
Zentropa med rundvisning.
Tilmelding til Irma - efter
”først til mølle”

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B.

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Busstoppestedet ud for
Udflugtsudvalget
Lundtoftegade 49 - kl. 12.40
præcis

Frivilighedens dag d. 30 september
Den 30. September er det frivillighedens dag, og i
den forbindelse inviteres Lundtoftegades frivillige
til et dejligt arrangement som tak for indsatsen.
Frivillighedens dag er dagen, hvor de frivillige landet over hyldes for deres indsats. Dagen falder på
den sidste fredag i september. Her i Lundtoftegade
har vi mange, der laver et stykke frivilligt arbejde

for, at vi alle kan have det sjovere. Gennem de
frivilliges indsats lærer vi noget nyt eller lærer nye
mennesker at kende på kryds og tværs af generationer. Og de skal takkes for deres store indsats og
engagement.
De frivillige vil blive inviteret pr brev.

VIL DU VIDE MERE OM AKTIVITETER
OG TILBUD I LUNDTOFTEGADE?
Så tilmeld dig Lundtoftegades SMS-liste Så skriv en SMS til Kasper fra
Områdesekretariatet på tlf: 30457798 med teksten SMS-listen.
Du kan også følge med på www.facebook.com/liv.i.lundtoftegade. Her kan
du se masser af billeder, få tips til aktiviteter og give din mening til kende.
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KONTAKTOPLYSNINGER

BLOKRÅD
Blokråd AB: John Christiansen, 67,1.tv
Blokråd CD: Susie Lorenzen 63,10.tv & Peter Rytter, 51, st. 4
Blokråd EF: Pt. intet blokråd
Blokråd G: Jeannette Allen, 13, 2. tv
TRIVSELSKLUBBER
Trivselsklub AB: pt. ingen kontaktperson
Trivselsklub CD: Kell Thorvil, Lundtoftegade 15, 7, th.
Trivselsklub EF: Eva Mølkjær, Lundtoftegade 41, 7. tv.
Trivselsklub G: Elsebeth Nielsen, Lundtoftegade 11, 10. th.
FORENINGER/AKTIVITETER
Driftudvalget: Jette Laursen, Lundtoftegade 79, 10. tv.
Bogklubben: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
Træ- & cykelværkstedet: Jeanette Allen, Lundtoftegade 13, 2. tv.
Festkorpset: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Flittige Hænder: Jenny Nielsen, Lundtoftegade 39, 5. tv.
Katteudvalget: Jette Laursen, Lundtoftegade 79, 10. tv.
Den Marrokanske Kvindeklub: Choumicha Muna, Lundtoftegade 69, 3. th.
Liv under Buen: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
De Røde Roser, Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub: Kübra Kilic, Lundtoftegade 17, 1. tv.
Natteravnene: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
Pensionistklubben: Pia Thorvil, Lundtoftegade 15, 7. th.
Pigeklubben i Blok F: Meryem Hammou, Lundtoftegade 49
Kondiklubben: Mohcine Mrabet, Lundtoftegade 63, 5. tv.
Daryeel, Somalisk Kvindeklub: Run Nasib Mohammed, Lundtoftegade 61, 6. tv.
Studienetværket: Studienetværket: Søren-Emil Stenkjær Schütt - 77, 9. tv.
Fælleshaven: Luisa Kiffer, Lundtoftegade 41, 1. tv.
Fædrenetværket: Chaib El-Khattoti, Lundtoftegade 67, 4. th.
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MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN
PR. 13. SEPTEMBER 2016
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Formand
Liselotte
Christiansen

Medlem
Allan
Ibsen
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Peter
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Medlem
Svend
Kristensen
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Medlem
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Medlem
Leif Henning
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Suppleant
Karen Denholt
Mølfrup

p

p

p
o
t
Fo

o
Fot
o
Fot

j
e
v
å

p

j
e
v
å

p

Medlem
Peter Rytter
Nielsen

Suppleant
Mika
Petersen

Mail til Afdelingsbestyrelsen: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Formand: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Næstformand: Peter Hegnhøj, Lundtoftegade 53, 1. 11
Medlem: Svend Kristensen, 11, 11. th.
Medlem: Allan Ibsen, Lundtoftegade 51, 1. 10
Medlem: Søren-Emil Schütt, Lundtoftegade 77,9. tv
Medlem: Leif Henning Sømod, Lundtoftegade 27, 3.53
Medlem: Peter Rytter Nielsen, Lundtoftegade 51, st.4
Suppleant: Mika Petersen, Lundtoftegade 39, 1. th
Suppleant: Karen Denholt Møldrup, Lundtoftegade 75,10. th
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ANSATTE I LUNDTOFTEGADE
Kenneth er ejendomsleder.
Kenneth har ansvar for
afdelingens drift og
har det overordnede
personaleansvar.
Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Dorthe er projektleder,
og har det overordnede
ansvar for helhedsplanen
og samarbejdet med
eksterne parter.
Tlf: 24 42 35 98
dfe@kab-bolig.dk

René er driftleder. Han er
bl.a. ansvarlig for syn af
lejligheder og meget andet.

Karen er fritidsguidekoordinator. Hun hjælper
børn med at komme ud i
en fritidsaktivitet.
Tlf: 24 66 82 63
lundtoftegade@fritidsguiderne.kbh.dk

Susanne er kontorassistent
på ejendomskontoret.
Hun står for administration
og beboerhenvendelser

Jimmie er
servicemedarbejder. Han har
ansvar for Blok C og D.

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Jytte er familierådgiver
og giver vejledning om
bla. opdragelse og hverdagsliv. Hun er tilknyttet
Familierådgivningen.
Tlf: 24 52 81 12
C24G@sof.kk.dk

Irma er social vicevært,
og kan hjælpe med både
store og små ting. Hun
står også for mange
aktiviteter.
Tlf. 23 30 36 12
irt@kab-bolig.dk

Ali er servicemedarbejder
og driftlederafløser. Han har
ansvar for Blok E

Louise er ny fritidsjobkonsulent og netværkskoordinator.

Babette er kontorassistent
på ejendomskontoret.
Hun står for administration
og beboerhenvendelser

Mark er ejendomsteknikerelev

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Mark (Sutepong) gør rent i
Lundtoftegade

Martin er servicemedarbejder.
Han har ansvar for Blok F og G
samt maskinstationen.

Tlf:40 12 94 95
lsk@kab-bolig.dk

Kasper er ny
kommunikationsmedarbejder
Tlf: 30 45 77 98
ktj@kab-bolig.dk

Patrick Kimmie Bierlich er
servicemejarbejder. Han
har ansvar for Blok F og G
samt maskinstationen
Tlf: 35818173
mlm@kab-bolig.dk

Phachara gør rent i
Lundtoftegade

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

John er servicemedarbejder.
han har ansvar for Blok A og
Blok B.

Chutima gør rent i
Lundtoftegade

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Mohammed S, Johan, Max
og Ebraima er Brobyggere.
De laver mange forskellige
aktiviteter med børn og unge.
Huda Al-Kazwine underviser
i syning.

