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I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du
følge med i livet i og omkring de høje bygninger på Lundtoftegade, Nørrebro – her bor
1564 beboere i 699 lejligheder.

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Tøv ikke med at kontakte redaktør
Anna Hjortsø inden den 25. i måneden for at
få dit bidrag med i næste nummer:

Beboerbladet husstandsomdeles til alle
beboere den første uge i måneden
– undtagen i juli og december.

Mail: annahjortsoe@hotmail.com
Telefon: 2086 0845
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B

Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

For- og bagsidefoto: Rasmus Preston

Tak for et godt afdelingsmøde
Kære naboer,
Tusind tak for et godt afdelingsmøde!
Alle forslag blev stemt igennem,
og jeg er sikker på, at beslutningerne vil komme alle til gode og
gavn – hvad end det drejer sig om
flere midler til aktiviteter, eller om
vores kære Bispeengbue en dag
må lade livet, og vi får en å-park
som nabo i stedet. I kan læse
meget mere om afdelingsmødet i
referatet, der lander i jeres postkasser i disse dage.
Velkommen til en ny bestyrelse
Jeg er oprigtigt stolt over, at så
mange ville være en del af bestyrelsen. Ingen havde umiddelbart
personlige dagsordener udover
fællesskabet. Det, synes jeg, er
utrolig stærkt for Lundtoftegade!
Jeg vil derfor benytte lejligheden

til at sige velkommen til Mustapha, Naima, Feride, Line og Kim!
Og tillykke med at blive genvalgt
til Leif, Carina, Bo og Lone. Vi er
nu hele 13 personer i bestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen arbejder
seriøst på at udvikle muligheden
for, at alle kan deltage og byde ind
i Lundtoftegade og skabe sammenhæng mellem fysisk og social
udvikling, og derfor vil det næste
års tid også komme til at stå meget
i processens navn. Det vil I høre
mere om i takt med, at tingene
udvikler sig.
Åbent hus-dag
Allerede nu vil jeg opfordre jer til
at sætte kryds i kalenderen den
24. oktober kl. 18, hvor vi afholder
åbent hus i beboerhuset. Her vil
I kunne møde alle de foreninger,
der er aktive i Lundtoftegade –
både egne og foreninger ude fra.

Herudover er der også mulighed
for at snuse lidt til de kommende
års planer om at udvikle på vores
fælles udearealer, og få området
lukket mere op – med vild bynatur, kunst, leg og fællesskab – og
hvad I nu ellers har af ønsker?
Vi starter kl. 17.00 med et formøde for alle nye tilflyttere, og
kl. 18 åbnes huset op for jer alle. I
kan læse mere om åbent hus her
i Lundposten, i opgangene og i
invitationen i postkasserne.
Vi ses mellem blokkene!
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i afdelingsbestyrelsen

Din afdelingsbestyrelse
Formand
Søren-Emil Stenkjær Schütt

Næstformand
Liselotte Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Carina Hougaard Jensen

Bestyrelsesmedlem
Allan Ibsen

Bestyrelsesmedlem
Leif Henning Sømod

Bestyrelsesmedlem
Svend Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Mustapha Echiheb

Suppleant
Naima Mouna

Suppleant
Kim Nicolaisen

Suppleant
Bo Andresen

Suppleant
Lone Steffensen

Suppleant
Line Bach Holm

Suppleant
Feride Muslii

- arbejder for
det gode liv i Lundtoftegade
Kontakt afdelingsbestyrelsen på mailen
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Årets sensommerfest
En solrig lørdag i september var der ekstra god grund til at være
glad og stolt over at bo i Lundtoftegade. Den dag løb årets store fest
af stablen i de grønne områder, og morgen til aften var fyldt med
indslag, der fyldte Lundtoftegade med både smil, latter og måben.

RESTAURANT LUNDEN
Festen startede med en stor fællesfrokost ved smukt dekorerede langborde. Maden, bordpynten, skiltene,
servering og meget mere stod frivillige beboere fra Lundtoftegade for i samarbejde med Restaurant Lola.

CIRKUS PANIK
Cirkusfamilien Panik fik de mindste til at måbe stort med deres fascinerende hoplaer, akrobatspring og sidst
men ikke mindst deres store finale i form af et forsvindingsnummer – heldigvis dukkede mor Panik op igen!

ALTANKONCERT MED FIRE PÅ STRIBE
Jeanette Chrisiansen, Henrik Kragelund og Morten Wibe, der udgør den akustiske trio Fire på stribe, leverede en koncert fra en af Lundtoftegades altaner med deres fængende popsange og til stor glæde for publikum.

WRESTLING MED CCW
Det var lige før, man troede, det var en rigtig slåskamp... De seje wrestlere fra Copenhagen Championship
Wrestling indtog ringen, hvor især de yngre festdeltagere spilede øjnene op, når der faldt slag og kindheste!

KUNSTPERFORMANCEN DRAGEDUKKE
Kunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussen opførte sin performance Dragedukke, der gennem sang og afklædning af en usædvanlig kjole viste hendes grundtvigianske take på det at være splittet mellem to identiteter.

LATTERKURSUS

BODER

Hvis ikke man syntes, man fik grint nok, så kunne
man også deltage i et vaskeægte latterkursus under
sensommerfesten. Her forvandlede den fremprovokerede latter sig dog hurtigt til den ægte af slagsen!

Ved en af boderne stod Ahmad, Amin, Nassim,
Dritan, Youssef og Ebrihim. Ved at sælge popcorn,
sodavand og kage tjente de i alt 2.400 kr. på dagen,
som går til en fælles tur til Lalandia. Stærkt arbejde!

Åbent hus i Beboerhuset!

Torsdag den 24-10-2019, fra kl. 18 til kl. 20, afholdes der
åbent hus i beboerhuset 41B– hvor du kan høre lidt om:










Afdelingsbestyrelsen
Bogcaféen
Bogklubben
Blokråd AB & G
Cykelværkstedet
Driftsudvalget
Familiesjov
Festkorpset
Flittige Hænder











Fædrenetværket
Fælleshaven
Katteudvalget
Kondiklubben
Kunst & Kulturforeningen
Kvindeklubberne
Multikælderen
Natteravnene
Pensionistforeningen








Pusterummet
Pigeklubben i Blok F
Skraldeudvalget
Til Vægs
Trivselsklubberne
Træværkstedet

Og selvfølgelig:
 NørreBrobyggerne

Du kan også høre lidt om nogle af de mange
samarbejdspartnere vi pt. har kontakt med:
Nørrebro United, Urban 13, Urbania, Medborgerne, FOF, Momunity,
Verdens kvinder, I tråd med verden, Street managers og Fortæl for livet.
Og så vil de arkitekter vi pt. samarbejder med også være til stede.

De vil bl.a. fortælle lidt om Gårdrummet i Blok G og muligheden for at
indgå i en arbejdsgruppe vedr. opkvalificering af de grønne områder.

Dækker ovennævnte aktiviteter dit behov ELLER vil du måske
selv starte noget helt nyt? Så kom og fortæl os om det!

Faste aktiviteter
Pusterummet

Hver mandag klokken 12.30-15.00 kan du
dukke op i Pusterummet i nr. 47A. Her får du
billigt smørrebrød, hygge, en tår kaffe og en snak
om alt fra hækleopskrifter til rigets tilstand.
Pusterummet arrangerer også udflugter, som alle
er velkomne til at deltage i – det koster cirka 100
kr. til entré eller lignende.

Familiesjov
Den sidste tirsdag hver måned klokken 16.3019.00 er der familiesjov med højtlæsning, leg,
kreativt værksted og stor fællesspisning i Beboerhuset i nr. 41B.

Lektiecafé

Hver mandag klokken 16-18.00 er der hjælp at
hente til lektierne hos Ungdommens Røde Kors
på Den Bemandede Legeplads.

Byt børnetøj

Hver torsdag klokken 16-17.30 kan du i kælderen i nr. 37 tage forbi Lundtoftegades helt egen
børnetøjsbyttebiks. Her kan du aflevere det tøj,
som børnene måske er vokset ud af – og komme
hjem med noget, som andre ikke kunne bruge.
Huda fra NørrebroByggerne står klar med en
hjælpende hånd, og så er det altid hyggeligt at
være i Børnetøjsbyttebiksen for både store og
små!

Ny forening: Momunity
Et ny afdeling af foreningen
Momunity har set dagens lys på
Nørrebro og vil fremover afholde arrangementer i Lundtoftegade til glæde for beboerne.
Momunitys formål er at forebygge ensomhed blandt mødre.
Det lyder tillokkende at sætte
arbejdslivet eller uddannelsen
på pause til fordel for at gå
derhjemme og passe sit nyfødte
barn i ro og mag. Men for nogle
mødre er det at gå på barsel
ikke den rene – ja, morskab.
De føler sig derimod tynget
af ensomhed, når graviditeten
slutter, og en ny tilværelse som
mor begynder.
Maria Stegemeyer bor i Lundtoftegade og har været med
til at opstarte Momunity på
Nørrebro. Hun har selv mærket

ensomheden på egen krop, og
derfor faldt det hende naturligt,at være med til at starte
Nørrebro-afdelingen op for at
møde andre mødre og være
med til at forebygge ensomhed.
Alle typer mødre
Momunity henvender sig til
alle typer af mødre, herunder
kommende mødre, stedmødre,
madmødre og bedstemødre,
ligesom kvinder med voksne
børn også er meget velkomne.
Deltag i fællesskabet ved at melde dig ind i Facebook-gruppen
Momunity - mor på Nørrebro,
hvor der bliver delt gode råd og
erfaringer. Her kan du også holde øje med Momunitys arrangementer, som spænder bredt: Det
kan være alt lige fra babybio og
rytmik til vinaftener, biografture, yoga og foredrag.

Opslagstavlen
Uddannet i udlandet?
Så har vi brug for dig!

AKB Lundtoftegade er på ghettolisten. Vi kan komme af listen, hvis
blot 16 beboere med udenlandsk
uddannelse kan få anerkendt deres
uddannelse i Danmark.
Kontakt Mia fra NørreBrobyggerne
på mail mihf@kab-bolig.dk
eller telefon 4019 9976.

Besøg på modersmål
Kender du et ældre, ensomt menneske
med etnisk minoritetsbaggrund, som
har brug for kontakt på sit modersmå
l?
Foreningen Verdens Kvinder består af
frivillige, der taler en lang række modersmål, så tag endelig kontakt til dem
på mailen: kontakt@verdenskvinder.dk
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Åben tegnestue

Vil du være med
til at udvikle
gårdrummet ve
d Blok G?
Under Åbent H
us torsdag den
24.
oktober kan du
sammen med en
arkitekt være med
til udvikle gård
ru
mmet, så det blive
r et sted, hvor al
le
beboere vil syn
es, det er rart at
være!
Vær med klokk
en 18 i Beboer
huset.

Frivillige søges
Børnetøjsbyttebiksen søger frivillige,
der har lyst til at give en hånd med at
sortere og rydde op i tøj og legetøj.
Det behøver ikke være mere end en
times tid om måneden!
Skriv en mail til Huda fra NørrebroByggerne på hudal@kab-bolig.dk.

Fædrenetværk
Indkaldelse til generalforsamling 2019
Søndag den 13.10.2019 Kl. 11 00
I kælderen i blok D (Ved nr. 49-53)
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af budget og regnskab
Behandling af indkomme forslag
Valg af formand
Valg af kassere
Valg af mindst 1 og max 4 medlemmer
Eventuelt

Med venlig hilsen
Fædrenetværk

Det sker
Hip hop-karaoke
Fredag den 4. oktober er der hos naboen Urban
13 skruet op for de lækre beats, som blot venter
på, at du lægger rim og stemme til. Der er nemlig Hip Hop Karaoke, hvor du kan give den gas
som Snoop, Eve, Missy, Pac, TLC og mange andre under Bispeengbuen. Dørene åbner klokken
20.30, og der er seks runder karaoke i alt. Urban
13 anbefaler, at man sikrer sig en plads foran
mikrofonen ved at tilmelde sig på forhånd– se
nærmere på Urban 13’s Facebook-side.

Fædre-fisketur

Foreningen Fædrenetværk inviterer på fisketur
lørdag den 5. oktober. Det er for voksne og
børn over 12 år og koster henholdsvis 80 og 40 kr.
Mødestedet er Kalkbrænderihavnen klokken 8,
hvor der er afgang med båden, og turen varer
hele dagen. På båden er der mulighed for at leje
fiskestænger for 100 kr. og køb af mad samt gratis te og kaffe. Turen kræver tilmelding via sms
til Mustapha på telefon 5270 6410.

Bliv bydelsmor

Du har chancen for at blive bydelsmor, når et
nyt uddannelsesforløb begynder onsdag den 23.
oktober. Bydelsmødre er frivillige og støtter andre
kvinder, som ofte er isolerede. Der undervises bl.a.
i godt familieliv, kvinde- og samfundsliv. Undervisningen er hver onsdag klokken 17-20 på Nørrebro,
og det tager i alt 3,5 måned. Hvis du er interesseret
i at blive bydelsmor, kontakt Loa Morell på telefon
3031 5575 eller på mail loa@socialtansvar.dk.

Til dig der bor i Lundtoftegade
Vil du være en af dem i de gule jakker?
Vil du gå med os i byen fredag eller lørdag?
Vil du gøre noget positivt for Nørrebro?
Natteravnene i Lundtoftegade er med til at gøre din
bydel tryg og rar.
Vi færdes ude om aften/natten på
fredage og lørdage, og skaber tryggere rammer for børn,
unge og voksne.

Men: vi mangler frivillige Natteravne.
Vi kunne godt tænke os, at du kommer med!
Vi tager os naturligvis af dig som ny Natteravn, så
du kommer med i vores fællesskab og lærer, hvordan
det foregår.

En Natteravn er:
En voksen, der fremstår
ansvarlig, lyttende positiv,
sober og ærlig
Hvem kan blive
Natteravn?
Alle der kan fremstå som et
godt eksempel for børn og
og unge kan blive
Natteravndet gælder uanset alder,
køn, handicap, religion,
politik eller etnisk
baggrund.

Ring til os allerede i dag på tlf.: 70 25 26 11!
-eller tag en ”snip” fra opslaget i din opgang.
Vi fortæller gerne mere om vores aktiviteter!

Som Natteravn får du:
- et godt sammenhold
-en anderledes oplevelse
-udvikling
-hyggeligt samvær

Hilsen ”Os i de gule jakker” i Lundtoftegade.

… og faktisk er det ret fedt!

Det sker
Velkomst-dag

Afdelingsbestyrelsen inviterer alle nye beboere i
Lundtoftegade til en velkomst i Beboerhuset i nr
41B torsdag den 24. oktober klokken 17-18. Alle
i Lundtoftegade skal have mulighed for at påvirke
området gennem beboerdemokratiet, og det kan
du som nytilflytter høre meget mere om den aften.
Og bliv hængende i Beboerhuset bagefter: Klokken
18-20 kan du nemlig møde alle de mange foreninger og aktiviteter, der er i Lundtoftegade.

Geologiens spor

Lundtoftegades egen udstillingsplatform Til
Vægs’ nye udstilling Geologiens spor præsenterer
videokunstværker af kunstnerne Tinne Zenner og
Veronika Geiger, der fra hvert deres ståsted tager
favntag med geologien, dvs. jordens opbygning
og udvikling. Oplev værkerne på gavl-skærmene i
Lundtoftegade torsdag til søndag mellem klokken 9 og 19 indtil d. 31. oktober.

Multikaelderen.dk
Lundtoftegades helt egen multikælder er åbnet, og
den har fået en flot, ny hjemmeside, hvor du fra
1. november kan booke kælderen under det lille
vaskeri til byttebiks, strikkeklub, børnefødselsdage,
eller hvad du ellers ønsker at bruge multikælderen
til. Gå ind på www.multikaelderen.dk, og book
en tid – dog er det vigtigt, at du læser reglerne for
brug af Multikælderen inden, og dem finder du
også finder på hjemmesiden.

Følg med på facebook
Lundtoftegade, København N

På denne side kan du løbende holde dig
opdateret på, hvad der sker af stort og småt i og
omkring Lundtoftegade. Her har vi nemlig masser af
spændende aktiviteter, kunst, kultur, debat- og
filmaftener og meget mere.

AKB København, Lundtoftegade

Gruppen er en åben, men mere privat gruppe
primært for beboere i Lundtoftegade. Her kan du
dele information, du mener, er relevant for
dine naboer, og følge med i, hvad de vil dele med dig.

Til Vægs – Lundtoftegade

Er du interesseret i kunst?
Så bør du synes godt om Til Vægs’ side, der er et
kunstprojekt og en udstillingsplatform i Lundtoftegade.

praktisk information
Servicenumre

Ejendomskontoret: 3581 8173
Akut-telefon til vagtselskab (uden for ejendomskontorets åbningstider): 3325 4512
Områdesekretariatet: 3587 4500

Bore- og banketider
Man-fre: 8-19.00
Lørdag: 9-15.00
Søn- og helligdage: 10-14

Affald

Affaldsskakten: Affaldet skal være indpakket. Affaldsposer skal lukkes. Skaten må kun bruges til
husholdningsaffald, kattegrus mm.
Aviscontainer: Aviser, ugeblade og papir skal smides i kommunens opsatte papircontainere ved
højhusene.
Flaskecontainer: Flasker skal afleveres i flaskecontainerne der står i Lundtoftegade.
Sorteringscontainer: De opstillede sorteringscontainer er mærket med Hård plast, Metal, Elektronik samt
Pap & papir.
Storskrald: For enden af højhusene ud mod Lundtoftegade er området for storskrald, hvor større affald skal
anbringes. Det er ikke hensigtsmæssigt at henstille affald og andre effekter på trapper eller andre arealer, der
bruges til færdsel af beboerne.
Farligt affald: Maskinstationen ved Fakta.

Kontakt ejendomskontoret
Lundtoftegade 21A
Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-12.00,
samt tors. 16-18.00
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl.. 8.30-10.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Måneden der gik

Traditionen tro samledes afdelingsbestyrelsen og de ansatte i Lundtoftegade til fælles
Nytårskur – dog en meget forsinket en af slagsen i år. Her var der på trods af det lidt
kedelige efterårsvejr sommerstemning med middag direkte fra grillen. Og stor enighed om, at Lundtoftegade er det bedste sted både at arbejde og være frivillig!

Hver sidste tirsdag i måneden er der Familiesjov i Beboerhuset. Her er der kreativt
værksted, højtlæsning, leg, fodbold – og ikke mindst dejlig mad tilberedt af frivillige.
I september var det de frivillige Heyat, Laila og Sharara, der var i køkkenet og lavede
kylling, kartoftler og salat til den fælles middag for Lundtoftegades familier.

Kalender

Foto: Kultucentret Assistens

Oktober
Lørdag 5.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård

Søndag 6.

• Veras Market under Buen
• Bøn & Brunch i Brorsons Kirke
• Swap Shop i MellemRummet: Autumn edition
• Debat på Teater Grob: Mænd og maskulinitet
• Den fortællende have i Assistens Kirkegård

Tirsdag 8.

• Madklubben i Send flere krydderier

Onsdag 9.

• Fællessang med Højskolesangbogen i Stefanskirken

Torsdag 10.

• Mormormad i Simeons Kirke

Fredag 11.

• Kulturnatten 2019
• Kulturnatten for børn på Nørrebro

Lørdag 12.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård

Søndag 13.

• Veras Market under Buen
• Kærlighedsrute på Assistens Kirkegård

Tirsdag 15.

• Madklub i Send flere krydderier

Onsdag 16.

• Taize-sangaften i Stefanskirken

Torsdag 17.

• Mormormad i Simeons Kirke

Fredag 18.

• Midnatsbad i Sjællandsgade Bad

Lørdag 19.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård

Søndag 20.

• Veras Market under Buen
• Bøn & Brunch i Brorsons Kirke
• Digterruten på Assistens Kirkegård

Tirsdag 22.

• Madklub i Send flere krydderier
• Annas Folkekøkken i Anna Kirke

Torsdag 24.

• Mormormad i Simeons Kirke

Lørdag 26.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård
• Dias del muertos for børn på Blågårdens Bibliotek

Søndag 27.

• Veras Market under Buen

Tirsdag 29.

• Madklub i Send flere krydderier

Onsdag 30.

• Halloween i Blågårdsgade
• Taize-sangaften i Stefanskirken

Torsdag 31.

• Halloween i Blågårdsgade
• Mormormad i Simeons Kirke

Læs mere om de enkelte begivenheder på
www.mitnorrebro.dk

