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Lundposten

Det gode naboskab

I

sidste nummer af Lundposten skrev vi i lederen
om, at antallet af naboklager er steget den sidste
tid. Vi opfordrede derfor til, at vi alle forholder
os til vigtige kernebegreber som tålmodighed,
overbærenhed og det gode naboskab. Disse begreber
er naturligvis altid vigtige, men især i denne tid,
hvor vi lever så tæt side om side i en bølgende
epidemi, og tilbringer flere af døgnets timer i vores
lejligheder.
Vi vil derfor gerne sætte mere fokus på det gode
naboskab. Vi ved, at der gemmer sig mange varme
nabohistorier imellem blokkene. Beboere, der på
den ene eller anden måde har modtaget hjælp eller
et ekstra smil fra deres naboer. Disse gode historier
vil vi gerne have frem i lyset, og vi har derfor
efterlyst dem i vores Facebook gruppe. Selvom vi
ikke har modtaget mange, så ved vi, at de lever
derude, og
det er jo det vigtigste. To af disse
varme historier kan I læse om inde i bladet.
I dette nummer af Lundposten har vi talt med
næstformand i Organisationsbestyrelsen, i
AKB København, Mikkel Warming. Vi spurgte
ham om, hvad det gode naboskab er ifølge
Organisationsbestyrelsen, og hans syn på, hvordan
vi almene beboere, der bor så tæt, bedst kan
navigere sammen i denne delvist nedlukkede
verden.

I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du følge
med i livet i og omkring de høje bygninger på
Lundtoftegade, Nørrebro – her bor 1461 beboere
fordelt på 699 lejemål.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle
beboere den første uge i måneden – undtagen i
januar og august.
Lundposten udgives af Afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Læs med herunder, hvor Mikkel sætter
nogle ord på det gode naboskab ifølge
Organisationsbestyrelsen.
Det skal være rart at komme hjem
Når vi taler om det gode naboskab, så er ’tryghed’
et nøgleord. Ens hjem og den bolig man bor i,
udgør rammen for ens liv. Vi tilbringer så mange
af vores vågne og sovne timer derhjemme, særligt
i denne coronatid. Netop derfor er det så vigtigt, at
det er et sted, hvor det føles trygt og rart at være.
Det forudsætter til gengæld mange ting. Heriblandt
det fællesskab, vi oplever, der hvor vi bor.
Et rummeligt og mangfoldigt fællesskab er en del
af det gode naboskab
Det fællesskab, der i et område er meget centralt.
Fællesskaber handler om, at du får mulighed for
at være den du er sammen med andre. At du som
menneske har en følelse af, at der er plads til dig.
Også selvom du lige stikker ud, fx i kultur, religion,
tøj, udseende eller andet, i forhold til dine naboer.
Der skal være plads til alle slags mennesker.
Det er vigtigt, at man har mulighed for at indgå
i fællesskaber, hvor man kan være sammen med
andre. Men også har mulighed for at lade være,
hvis man hellere vil noget andet. Måske føler man
mest for at deltage i fællesskabet ved at hilse på sin
nabo på trappen, og ikke nødvendigvis deltage i

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

fællesspisningen og diverse arrangementer. Det hele
handler om, at rammerne skal være der. Hvis man
gerne vil det, så er der plads til det. Og så denne
her grundlæggende mangfoldige rummelighed og
følelse af solidaritet.
Vi skal både kigge på, hvordan livet er imellem
væggene, men også imellem blokkene. Det handler
ikke kun om væggenes stand. Om de er velpudsede,
isolerede, velmalede osv. Det handler i lige så
høj grad om det liv, der er imellem blokkene.
Med andre ord det fællesskab, der gerne skal
være i et boligområde. Jo mere man lærer andre
mennesker at kende, jo mere vil man også kunne
forstå, at folk godt kan se anderledes ud uden
nødvendigvis at være anderledes. Derfor handler
det for os i Organisationsbestyrelsen om at give
Afdelingsbestyrelserne og andre engagerede
beboere rammer for at lave nogle spændende
sociale aktiviteter. Give dem mulighed for, at man
kan lave nogle netværk, aktiviteter og andet, som
skaber liv og aktivitet i området. I ordet ’tryghed’
ligger nemlig også det, at man oplever, at der er
andre øjne, der ser en.
At bo tæt sammen under en pandemi er også en
styrke
Som almene beboere bor vi tæt sammen, hvilket
kan skabe udfordringer i forhold til corona og
smittefare. Der er mange beboere i hver opgang,
der benytter det samme dørhåndtag, elevatorknap
osv. Og er der bare én, der er smittet og glemmer
at spritte sine hænder af inden man går hjemmefra
eller kommer hjem udefra, så bringer det andre i
farezonen. Det er den ubehagelige virkelighed, vi
står i i øjeblikket.
Men den ulempe det kan være, at vi bor så tæt, kan
også hurtigt vendes til noget positivt og en styrke.
For er der noget vi almene beboere kan, så er det
at skabe fællesskaber, så vi undgår, at folk bliver
for ensomme og isolerede. Vi kan naturligvis ikke
stimle sammen til arrangementer, som vi plejer,
men vi kan gøre andre ting, hvor man oplever,
at der er andre mennesker omkring en, og få en

følelse af, at hvis man har brug for hjælp, så er der
faktisk mange, der kan hjælpe. Vi kan bruge dette
fællesskab til at kompensere for noget af det som
vi er nødt til at undgå, når vi bor tæt. For selvom
pandemien hænger over os, så er det stadig vigtigt,
at der sker noget i ens område. Her er det berømte
altanbanko, der blev holdt hos jer i foråret, et
glimrende eksempel. Et fællesskabsarrangement,
hvor man er sammen, men ikke bringer nogen i
smittefare.
Almene boligområder skal lade sig inspirere af
hinanden
I Organisationsbestyrelsen arbejder vi, ligesom
mange andre i KAB-fællesskabet, med at kunne
give folk redskaber til at gøre nogle ting lokalt og
lade sig inspirere af hinanden. Den strategiproces
som vi arbejder med i øjeblikket, hvor der indgår
en række pejlemærker og værdier, som vi gerne
skal have vedtaget på et repræsentantskabsmøde
i maj, skal blandt andet bruges til det. Vi kommer
ikke rendende men en forkromet plan og siger
”sådan her skal det være”. Det ville gå imod vores
natur om beboerdemokrati. I stedet forsøger vi
at inspirere til, at man diskuterer lokalt, hvad
man selv kan gøre, der hvor man bor. Det er en
af de ting, som mange efterlyser, og som vi derfor
har fokus på. Det essentielle er, at vi kan lade os
inspirere af hinandens gode ideer og hele tiden
arbejde med at få de gode ideer spredt imellem
os. Hvis man gør noget godt i Lundtoftegade, så
kan man bruge det i Sydhavnen osv. Det ser vi
i Organisationsbestyrelsen som en del af vores
opgave at skabe de bedste rammer for.
Mikkel Warming
Næstformand i
Organisationsbestyrelsen i
AKB København

H

Det gode naboskab og nye initiativer i LTG

er i Afdelingsbestyrelsen tror vi på, at det gode naboskab er roden til, at vi som os kan bo så tæt
side om side. Derfor er det gode naboskab noget, vi løbende har fokus på at opretholde og forbedre,
også her i coronatiden. Vi er allerede mange, der kender hinanden, men der er også hele tiden mange nye
beboere, der flytter ind, og som vi gerne vil invitere ind i vores fællesskab. Det gode naboskab er mange
ting. Naboskab er, at det skal være trygt at komme hjem, og at vi tænker på hinanden, når vi lever vores liv
i lejlighederne. Vi er også enige med Mikkel Warming (læs om Organisationsbestyrelsens tanker om det
gode naboskab i lederen) om, at det er vigtigt at opbygge et godt fællesskab imellem blokkene, og at man
som beboer har mulighed for at deltage på lige præcis den måde, man ønsker, og der passer bedst ind i ens
liv. I Lundtoftegade tænker vi nemlig også naboskab som deltagelse. Om det så er at deltage i arrangementer
eller arbejdsgrupper, eller ved blot at hilse pænt på sin nabo på trappen, og være med til at tage ansvar for at
vores område ser pænt ud.
Vi vil også samles og mærke naboskab i coronatiden
I løbet af det sidste år har vi i Afdelingsbestyrelsen arbejdet hårdt på at skabe initiativer, der skulle
opretholde dette gode naboskab under corona, hvor vi ikke har kunnet samles fysisk. Vi arrangerede bl.a.
verdens højeste altanbanko, der blev en succes, ikke kun hos os, men også i medierne og spredte gejst hos
andre almene boligforeninger, der fik øjnene op for hvor meget, der kan lade sig gøre, også under corona. Vi
arrangerede også gårdunderholdning, hvor Isam B. kom og spillede for os i forbindelse med eid-festen.
Vores lokale kunstprojekt Til Vægs sørger for, at kunst er en del af vores hverdag her i Lundtoftegade, hvilket
også er noget, vi kan samles om som naboer. Bl.a. til ferniseringerne, der bliver holdt hver anden måned, når
en ny udstilling ruller over skærmene. I øjeblikket kan vi ikke stå stimlet til ferniseringerne som vi plejer,
men vi kan se kunsten sammen udenfor. Vi kan dele vores oplevelser og tanker omkring det, vi oplever på
de syv skærme imellem vores blokke. Til Vægs var også initiativtager på den store succesfulde kunstparade
’Helbredelsen’ tilbage i november, hvor vi naboer stod sammen med bannere og masker for at bekæmpe
ghettolisten. Som I alle ved lykkedes Helbredelsen, og vi er ikke længere på den fordømte liste.
Nye initiativer på vej, der skal styrke vores naboskab
I år har vi igen tænkt os at samles omkring nye spændende initiativer. I kan godt glæde jer. Inspireret af
sidste års blomsterfrø projekt, vil vi i år sammen, med afstand naturligvis, plante blomsterløg på vores
områder. Som I kunne læse i sidste udgave af Lundposten har vi også købt en flot og farverig bus for de
penge vi i Afdelingsbestyrelsen vandt, da vi modtog 1. prisen ved KABs fællesskabspris i efteråret 2020. Vi
har nedsat et busudvalg, der er i fuld gang med at planlægge, hvor bussen skal stå mv. Kort fortalt er det
meningen, at den skal være til rådighed for os alle, som et slags fællesrum, hvor vi kan mødes på sigt. I
beboere vil naturligvis blive inviteret til at deltage i ideudviklingen af, hvad den kan bruges til.
Vi har også netop besluttet at støtte Almen Modstands aktion, der er et såkaldt aktivistisk kreativt
’minhusprojekt’, hvor børn og familier fra vores område vil modtage materialer til at bygge små kreative
huse op mod borgerforslaget d. 6. april, og som så sælges foran Christiansborg d. 20. april. Det er et
kunstprojekt, der skal skabe deltagelse i form af, at det er vores egne børn og familier her i Lundtoftegade,
der får fornøjelsen af at være kreative med at bygge de små huse. Derudover vil vi gerne være solidariske
med vores almene naboer, der stadig ikke er kommet af ghettolisten. Derfor har vi købt 100 huspakker i
alt. 50 til os selv og 50 til vores naboer; Mjølnerparken og Aldersrogade. I kommer til at høre meget mere
om plantning af løgene, bussen og minihusprojektet. I samme åndedrag kan det nævnes, at en af vores faste
håndværkere har doneret 5000 kr. yderligere til projektet. Det er solidaritet, der vil noget!

Skal vi gentage altanbanko i Lundtoftegade?
I bestyrelsen ønsker vi at gentage verdens bedste og højeste altanbanko i Lundtoftegade. Vi havde en fest,
og vi oplevede, at I tog rigtig godt imod initiativet. Vi ønsker i den sammenhæng at høre, om der også er
interesse for flere bankospil blandt jer beboere?
Hvis du, din sambo eller din familie godt kunne tænke sig, at altanbanko vender tilbage til vores gårde i
Lundtoftegade, så send rigtig gerne en mail og fortæl os det på akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.
Og hvis du endda kunne tænke dig at være med til at arrangere det, så skriv det også meget gerne i
beskeden. Det kunne fx være en lille opgave med at indsamle sponsorgaver hos vores lokale butikker.

Kærlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Altanbanko 2020 | Foto: Thomas Brolyng

Taknemmelighed over det gode naboskab

D

er sad jeg med min kæreste, en fredag aften,
efter en lang uge med masser af store og små
arbejdsudfordringer. Vi havde skænket os et glas vin,
inden vi skulle i gang med at lave vores aftensmad.
Pludselig ringer det på, altså den lille klokke, ikke
dørtelefonen. Jeg rejser mig og går ud for at åbne. Der stod
hun, min nabos voksne datter og smilte blidt, mens hun
overrakte mig et kæmpe fad med mad på. Det var en flot
anretning, og det duftede skønt af de lækreste krydderier.
Mens hun rakte fadet mod mig, sagde hun ”min mor har
lavet for meget mad, der er i hvert fald til to her. Vil du
have det?” Jeg blev rørt og dybt taknemlig, jeg orkede
nemlig ikke at skulle i gang med aftensmaden lige der.
Med andre ord, blev min nabos overskud også til mit overskud. Jeg vil understrege over for alle
Lundpostens læsere; det smagte fantastisk!
Den aften gik jeg i seng med smil på læben og en kæmpe taknemmelighed i min krop over naboskabet, vi
har her i Lundtoftegade.
Den næste dag tænkte jeg, at jeg ville bage nogle cookies og putte på fadet, når jeg afleverede det tilbage,
men desværre havde Rema kun en gluten-fri cookieblanding (jeg er ikke den store bager) og hånden på
hjertet, de kunne ikke måle sig med det skønne måltid, jeg fik dagen forinden.
Tak kære nabo!
Kærlige hilsner
Line

J

eg stod og manglede en mikrobølgeovn, og så til min glæde, at vores lokale Fakta havde en på tilbud. Den
ville jeg gerne have fat i, så jeg gik straks derned for at købe den. På vejen møder jeg en af mine mange
gode Lundtoftegade-naboer Hans. Han var i gang med at gøre klar til Tour de Lundtoftegade-quizzen
sammen med sin kæreste. Vi fik os en god lille snak, hvor jeg fortalte om mikrobølgeovnen, jeg var på vej
ned og hente. Vi snakkede også om quizzen, de var ved at forberede, og med et glimt i øjet sagde jeg, at siden
jeg var den første, der flyttede ind i AKB Lundtoftegade, så ville jeg nok have en god chance for at vinde
quizzen, da jeg ved meget om området (hvis du ikke har prøvet quizzen endnu, så kan du stadig tage den).
Da jeg kom ned til Fakta havde de til min store ærgelse ikke flere mikrobølgeovne tilbage. Hans, som jeg
jo havde fortalt om mikrobølgeovnen, tilbød efterfølgende at undersøge om de kunne have den i andre
Faktabutikker. Da jeg er lidt dårligt gående, var det svært for mig selv at rende rundt til forskellige Faktaer.
Hans rendte ud til tre andre Faktabutikker indtil han fandt en i en Fakta ude på Østerbro. Så nu er jeg glad
ejer af en mikrobølgeovn, takket være Hans.
Det er dejligt at have så mange gode mennesker her i AKB Lundtoftegade, der gider at gå nogle ekstra mil
for en. Især i denne corona tid.
Tusind tak til Hans!
Kærlige hilsner
Ella

Del din altan!

“Del din altan!” er et nyt koncept i Lundposten. Et koncept, der har til formål at sprede inspiration til,
hvordan vi kan nyde vores lejligheder og altaner. Sammen, hver for sig.
I AKB Lundtoftegade bor vi over 1.500 mennesker sammen i cirka 700 lejemål. De rum, vores
lejligheder er udgjort af, ligner til forveksling hinanden. Men måderne, vi indretter os på, er vidt
forskellige! Lad os med dette koncept dele vores gode erfaringer.

Denne måneds altan: Mads og Agnete, Blok C
Hvad er jeres bedste altan-tip?
I starten af året brugte vi nogle dage på at give vores altan en lille overhaling. Vi malede altanen i
nogle friske nuancer og fik fat i lidt nyt møblement. Det er som at have fået en ekstra lille stue. Det er
rigtig rart i en tid, hvor vi begge to er ved at blive lidt kuk af at være så meget hjemme, som vi jo alle
sammen er. Vi kan i den grad anbefale at give altanerne en klat maling og nogle friske potteplanter.
Det lyser op og giver liv - både for en selv og for alle naboerne, der også får glæde af de nye farver.
Tænk, hvis alle vores altaner blev malet i smukke farver. En regnbue af farvede altaner!

Vil du være med? Hvis du kunne have lyst til at vise din altan frem i Lundposten, så tag to-tre
opretstående/vertikale billeder af din altan og skriv et par linjers tekst med svar på spørgsmålet
“Hvad er dit bedste altan-tip?”.
Send begge dele til redaktør Mia: mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96

Skraldeevent i Lundtoftegade
- med ”Nørrebros skraldetosse”

E

n søndag i februar, d. 14. februar, blev der holdt skralde- og udklædningsevent i Lundtoftegade.
Eventet var inspireret af Nørrebros helt egen seje ”skraldetosse” (hvis rigtige navn er Maria). På dagen
blev der samlet næsten 30 kg. skrald ind. De aktive skraldesamlere kan meddele, at der er pænere på vores
område, end der plejer. Det skyldes måske, at vi er mere hjemme på grund af corona og det kolde vejr, der
har været de sidste måneder. Men der er stadig mange cigaretskodder, der flyder rundt omkring. To piger
fik samlet omkring 500 gr. op på under én time. Det er mange skodder!
TAK til de fremmødte og ikke mindst et stort varmt tak til Nørrebros skraldetosse Maria for at deltage
sammen med os. Vi gentager det, når det bliver varmere i vejret, og håber at se mange flere deltagere.

Skraldetossen Maria
havde malet et fint
skraldebillede til
den bedst udklædte,
som var Lotte fra
Afdelingsbestyrelsen.

Udklædning og
skraldeindsamling
på en og samme
dag, da det foregik i
fastelavnsweekenden.

30 kg. skrald blev der
samlet ind og 500 gr.
cigaretskodder, der
flyder rundt på vores
område.

Her er Nørrebros
”skraldetosse”, som
Maria kalder sig selv.

Historien omkring Lundtoftegade - Del 1.
Skrevet af Bo M. Andresen (beboer i AKB Lundtoftegade)

K

ære beboer i Lundtoftegade, I de kommende numre af Lundposten, vil jeg fortælle lidt om, hvordan vores gode
boligforening blev skabt. Og hvad der var her, før husene blev bygget.

Hvis vi går 200 år tilbage, så er området her stadig langt ude på landet. Der ligger enkelte landeveje, og så er der
marker. På gamle kort kan du finde Havremarken og Rugmarken. Af landevejene kan vi nævne Fasanvejen, Jagtvej og
Nørrebrogade. Den nærmeste gård hedder Ventegodt, og jorden hvor Lundtoftegade ligger hørte under Ventegodt.
Selve gården lå ved Nørrebrogade 213, det er på hjørnet af Esrumgade, overfor Den Røde Plads.
Ventegodt ejer jorden helt ned til Lygteåen, som adskiller Nørrebro og Frederiksberg. Det er et populært sted for
sommerophold for borgerne inde i den overbefolkede storby bag voldene.
I 1853 bliver det muligt at bygge uden for voldene, og først langsomt, men siden hurtigt, bliver Nørrebro bebygget.
Den første kirke på Nørrebro, der slår dørene op, er Sankt Johannes Kirken på Sankt Hans Torv, og den næste er vores
egen Stefanskirke. Den blev bygget i 1873-74.
Før det er der blevet lagt jernbanespor, der går fra det indre København over Gyldenløvsgade ved Søpavillionen,
og fortsætter ind på Nørrebro af det som i dag er Nørrebroparken. Der bliver bygget en station ved Stefansgade /
Nordbanegade. Årsagen til at Nørrebroparken er så bred her er, at området bliver brugt til rangerterræn for togene.
Den nye jernbane og station tiltrækker investeringer og nyt boligbyggeri i kvarteret, og der bliver hurtigt anlagt nye
gader, som bliver navngivet efter Nordsjællandske forstæder.
Lygteåen har sit udspring fra Emdrup søen, og løber igennem Lersøen (ved Lersøparken) og langs den vej, der hedder
Lygten i dag. Fra Nørrebro Station tager den et lille sving mod øst og går langs det, som i dag er Lundtoftegade indtil
Hillerødgade, hvor åen tager endnu et sving mod vest, og så går ind over det område, hvor AKB Lundtoftegade ligger
og fortsætter ind under Bispebuen. Her møder Lygtens Å Harrestrupåen, og bliver til Ladegårdsåen. Hele Å systemet
er i dag gravet ned under jorden i store rør, men der er som bekendt planer om at lade åen komme op til overfladen
igen og flyde frit.
Læs med videre i næste
nummer af Lundposten,
der udkommer i april.

(Den gade, der på kortet hedder
’Lyngbygade’, har i dag skiftet
navn til Hilledrødgade)

Foto (kort over Nørrebro):
Copyright fra hjemmesiden
kortviseren.dk

NørreBrobyggerne
NørreBrobyggerne arbejder for at give børn og unge og deres familier de
bedste muligheder for et godt liv. Det sker sammen med naboer, frivillige
foreninger, private og kommunale samarbejdspartnere.
NørreBrobyggerne er en boligsocialhelhedsplan, der kører i perioden
2021-2024 i boligområderne: Lundtoftegade, Blågården, Titanparken,
Lundtoftegården og Prater.
Find os på Facebook og følg os på Instagram @norrebrobyggerne

Find os her

NYT fra NørreBrobyggerne

I de her tider, hvor der ikke sker så meget har NørreBrobyggerne i
samarbejde med BUF, Klub Borup og Copenhagen Contemporary
fundet på nogle forskellige aktviteter. Legeaktiviteterne med Klub
Borup, BUF har allerede været i gang i et stykke tid, men har skiftet
lokation til boldburet ved Blok G.

NørreBrobyggerne
Årets familieferie for børnefamilier går i år til Gilleleje Feriecenter
i uge 27
Kunne du tænke du at være frivillig hjælper? Vi skal bruge 5-6
frivillige.

Familieferien er for børnefamilier med børn i alderen 0-18 år. Og du skal derfor selv have børn
for at blive frivillig
Har du lyst til at:
• Være med til at planlægge hvad vi skal lave på ferien
• Selv at stå for en af ugens aktiviteter, sammen med din egen familie
• Hjælpe når der er brug for en ekstra hånd
Vi forventer af dig at:
• Du er god til at samarbejde
• Du har lyst og energi til, at bidrage til at alle får en god ferie
• Du underskriver en børneattest
Er det noget for dig, så kontakt Social Vicevært Dorthe på 30457798 el dorko@kab-bolig.dk
Dorthe og Jytte holder et infomøde efter påske, hvor I kan møde hinanden og starte
planlægningen.
Vi glæder os til at høre fra dig "
%
$
#

Deltog du i Tour de Lundtoftegade-quizzen i sidste måned? Du kan stadig tage quizzen (dog uden præmie).
Det er en sjov måde at lære noget nyt om vores hjem og fællesskab på her i Lundtoftegade. Se hvordan
du deltager i sidste måneds (februar) beboerblad. Ellers skriv i vores Facebook gruppe AKB København,
Lundtoftegade, så sender vi dig vejledningen.
Herunder kan du se vinderne af den STORE quiz.
De er orienteret, og de glæder sig til at hente deres velfortjente præmier på ejendomskontoret.
Tak til alle jer, der indtil videre har deltaget i quizzen!

Ny udstilling hos Til Vægs

- Berit Basten: ’This is not an image - expose and rewind’
OM UDSTILLINGEN:

Værket handler om den konstante strøm af billeder, vi producerer, reproducerer og deler i vores hverdag. Billeder, som
er med til at forme os, vores samfund og kultur.
Værket består af 7 små visuelle fragmenter, som med udgangspunkt i det fotografiske still-billede, viser en kvindelig
figur i varierende grader af kontrol over sit eget billede. Det sætter fokus på den magt, der ligger i det at se og
repræsentere andre. Hvordan opleves det at blive set med den andens blik? Med naboens? Kommunens? Samfundets?
Værket trækker tråde tilbage til en (kunst)historie, domineret af mandlige blikke. Blikke, hvis fremstilling af kvinder
som objekter, stadig dominerer vores nutid - f.eks. i dagens #metoo-debat.
Værket opfordrer alle til at vende kameraet om, ’kigge tilbage’ og tage ejerskab over deres egen repræsentation.

OM KUNSTNEREN:

Jeg er uddannet billedkunstner fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2010 og arbejder
konceptuelt-baseret med fotografi, video og installation.
I min kunstneriske praksis arbejder jeg med tematikker omkring identitet, magt og
repræsentation.

Berit Basten
Jægersborggade 17, 2. tv.
2200 København N
tel 26151030
beritbasten@hotmail.com

Jeg er optaget af billedet som betydningsproducent og hvordan historiske såvel som
samtidige repræsentationer antager autoritet og er med til at forme vores identitet som moderne subjekter.
Særligt er jeg optaget af blikket og de magtmekanismer, der ligger i hhv. det at se og det at blive set på.
Mine værker har ofte et teoretisk afsæt i psykoanalysens teorier om subjektet i det visuelle felt, semiotikkens teorier
om billedet som tegn og feminismens teorier om køn, magt og begær.
Jeg har udstillet nationalt og internationalt på små kunstnerdrevne udstillingssteder såvel som mere etablerede
institutioner som ’Fotografisk Center’, ’Kunsthal Charlottenborg’ og ’Kunsthal Aarhus’.

Udstillingen bliver vist fra
d. 19. marts, hvor der bliver
holdt en corona venlig
fernisering ved Lundtoftegade
75 fra kl. 17-18. Kom forbi!
Hold øje med Til Vægs’
Facebook side for mere info:
@tilvaegslundtoftegade

Bæredygtigt fællesskab
Nyt projekt inviterer beboere med i et fællesskab med fokus på bæredygtighed og tekstilhåndværk
Foreningen I Tråd Med Verden har fået en stor donation fra Trygfonden til at iangsætte et projekt,
hvor beboere i AKB Lundtoftegade kan lære at reparere tøj, upcycle tekstiler og arbejde med forskellige
håndværksteknikker og på den måde indgå i et kreativt og inspirerende fællesskab.
Vi søger beboere, som har erfaring med forskellige håndværksteknikker
Som et del af projektet er vi i gang med at planlægge en række værkstedssaloner, hvor man kan lære at
genbruge, reparere og forskønne tøj og andre tekstiler. Salonerne kommer til at foregå en gang om ugen
fra maj måned, hvis covid 19 tillader det.
Der vil komme mere information til interesserede deltagere i april måned. Vi vil dog meget gerne
allerede nu høre fra beboere, som selv beskæftiger sig med håndværksteknikker og har lyst til at inspirere
andre. Vi håber nemlig, at vi med dette projekt kan vise, hvor mange spændende teknikker og kreative
mennesker, som findes i AKB-Lundtoftegade.
Kig forbi vores værksted i Lundtoftegade 21 A – eller find os i beboerhuset.
Du kan også skrive til Liv på liv@itmv.dk

Om I Tråd Med Verden:

Fakta om Bæredygtigt Fællesskab:

I Tråd Med Verden bruger upcycling af
kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for
1) at skabe beskæftigelse og give udsatte borgere
en plads i et arbedsfællesskab 2) at skabe sociale
aktiviteter og fællesskab i udsatte boligområder.

Værkstederne fokuserer på håndarbejdsteknikker
i form af syning, broderi, hækling, plantefarvning
mm. Bæredygtighed og reparation er den røde tråd.

I Tråd Med Verden er en forening og socialøkonomisk virksomhed med værksted i AKB
Ludtoftegade.

I Tråd Med Verden samarbejder med
KAB, Københavns Jobcenter, tekstil- og
modevirksomheder, museer og kunstnere.
Læs mere på www.itmv.dk og på Facebook og
Instagram under ’I Tråd Med Verden’.

Projektet løber over 2 år med 1 ugentlig
værkstedssalon samt oplæg og ture ud af huset.
Salonerne starter i maj, hvis COVID-19 situationen
tillader det.

Værkstedssalonerne afholdes i I Tråd Med Verdens
lokaler i AKB Lundtoftegade, Nørrebro.
Målgruppen er beboere fra lokalområdet, der savner
fællesskab og er nysgerrige på bæredygtighed og
tekstiler.
Projektet er støttet af Trygfonden med 1.234.000,og drives af I Tråd Med Verden i samarbejde med
Frivilligcenter SR Bistand, NørreBroyggerne og
PlanMiljø.

På billedet ses Liv og
Martha, som står for
projektet.

