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DIT, MIT, VORES TALERØR

Historien om Lundtoftegade

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 hver måned – undtagen i januar og
august.
Lundposten udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Historien om Lundtoftegade - del 3. er desværre
forsinket, da jeg har ventet på noget materiale fra
KAB, der skal hjælpe med at gøre historien færdig.
Jeg håber, at tredje del af historien er klar til jer til
næste nummer af Lundposten i oktober.
Tak for tålmodigheden. :)
Hilsen
Bo Andresen

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Så tøv ikke med at kontakte redaktør
Mia Leed Jensen inden den 25. i måneden for at
få dit bidrag med i næste nummer.
Udgivelse | Lundposten nr. 19 - september 2021
Kontakt | mail: mialeedjensen@gmail.com /
tlf.: 2861 1196
Post | Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Tryk | Regnbue Tryk

Dagsorden og beretning til
afdelingsmødet d. 16/9 kl. 19.00
Nu er det snart tid til afdelingsmødet 2021!
Når du vender denne Lundposten om, kan du
på bagsiden finde både dagsordenen og formand
Søren-Emils beretning.
Vi glæder os til at se jer torsdag d. 16/9 kl. 19.00.

Foto | Kristian Buus

Lundtoftegade kan ikke slås ihjel!

Kære Naboer,

Vi står på mange måder i nogle rigtig svære situationer.
Det giver udfordringer som vi i bestyrelsen og driften
forsøger at løse efter bedste velgående. Det handler
blandt andet om økonomi, udfordringer med at få
godkendelser igennem i forvaltningerne og en ny liste,
som vi efter alt at dømme havner på til december for
bare at nævne nogle få.
Derfor er det nok engang tid til, at vi i Lundtoftegade må
rykke sammen i båden.
Huset nr. 21 og socialøkonomiske lejere
En af de måder vi blandt andet forsøger at få husleje
kroner ind i fremtiden er ved at leje huset nr. 21 ud,
efter vi pr. 1. september overtog det fra Københavns
Kommune – vi har allerede lejere, men vi kan ikke få
den samme husleje ind som kommunen hidtil har betalt,
så det medfører tabt indtjening, som vi ikke kan gøre
noget ved.
Derudover har vi i afdelingsbestyrelsen også lånt vores
egne lokaler ud til den socialøkonomiske virksomhed
FRAK for det næste halve år. I Tråd Med Verden er også
en aktiv del af beboerhuset, og har været det længe.
Planen er nemlig, at begge virksomheder rykker ind i
huset ved nr. 21.
I kan komme og høre mere om planerne for huset
den 9/9 kl. 18.30. Vi mødes ved det lille vaskeri. På
de kommende sider kan I også se en præsentation
af Huset, så I kan få en fornemmelse af, hvordan det
kommer til at se ud og tankerne bag.
Det bliver faktisk et helt fantastisk fedt hus, og I kan
virkelig glæde jer!!
Affaldsmolokkerne og udlejning af paterrerum
Samtidig har vi en strategi for at begynde at udleje
parterrerum til socialøkonomiske virksomheder. Dette
kræver, at vi på afdelingsmødet giver vores tilladelse
til at arbejde for en ommærkning af parterre med
mulighed for erhvervsudlejning. Og samtidig kræver
det, at vi snart får endegyldigt lov til grave vores
affaldssorteringsmolokker ned. Vi arbejder på alle planer
med at presse på i Teknik og Miljø, og det seneste nye
er, at vi i samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro har
lavet en indstilling til Borgerrepræsentation i KK og

har kørt Stadsarkitekten i stilling. Vi gider ikke finde os
i mere bureaukrati, og kræver politisk handling nu! At
komme på plads med vores bæredygtige og ansvarsfulde
affaldsstrategi vil også medvirke til væsentlige
besparelser, som kan mærkes positivt på huslejen.
På nær sidste år, har vi ikke haft huslejestigninger
i en menneskealder, og derfor er det selvfølgelig
beklageligt for jer, der lige er flyttet ind, at der sker
netop nu. Men for os andre, der har boet her længe,
er det helt uundgåeligt, at vi følger inflationen og
markedsudviklingen. Men derfor er det stadig ikke sjovt!
Flere kræfter til det gode liv i Lundtoftegade
Bestyrelsen og rigtig mange frivillige naboer leverer
dagligt en kæmpe indsats for at vores hjem er ansvarligt
både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men vi kunne
godt bruge endnu flere stærke kræfter. Folk der kan og
vil noget – og som vil hjælpe Lundtoftegade frem på et
strategisk niveau, men også naboer, der ønsker at binde
an med de mere praktiske og nære ting, der skal få livet i
Lundtoftegade til at fungere bedre i dagligdagen.
Derfor inviteres alle til et møde i beboerhuset
den 9/9 kl. 19-21 Her kan man høre om arbejdet i
afdelingsbestyrelsen, og stille spørgsmål. Jeg håber, at
I har lyst til at engagere jer.
Ellers ses vi til afdelingsmødet den 16/9 kl. 19.00.
I min beretning for det sidste år, som er sat sammen
med dagsorden til afdelingsmødet (se bagsiden af denne
Lundposten), vil I kunne se en lidt mere detaljeret
uddybning af de problematikker, vi har arbejdet med det
seneste år – og det er ikke så lidt skulle jeg hilse og sige.
Faktisk er det helt vildt frustrerende, at så mange gode
ting er i gang, og alligevel føles det hele lidt op ad bakke!
Men Lundtoftegade kan ikke
slås ihjel ;)
Kærlig Hilsen
Søren-Emil

Huset 21

Huset 21

Beskeder fra ejendomskontoret

Svensk køkkenmodel
Da det er svært at finde en leverandør til Svensk køkkenmodel er det
besluttet at nedlægge denne model.
Der kan stadig søges om Dansk model.
Man kan som beboer også selv lave køkken på en individuel råderet.
Hvad er individuel råderet?
Den individuelle råderet indebærer, at alle almene lejere har ret til at
udføre forbedringsarbejder, eksempelvis et køkken, i boligen. Du foreslår
selv, hvad der skal ændres, og du sørger selv for, at arbejdet bliver udført og
finansieret. Der vil være en afskrivning over 10 år. Hvis du flytter inden for
10 år så vil du få udbetalt restbeløbet. Hvis dette har din interesse så book
en tid med ejendomskontoret, som kan uddybe råderetten.

Fyrkælder

3-etape af renoveringen er i gang. Der startes op i Blok G. Dernæst Blok
C-D og slutvis Blok A-B.
Udskiftning af strengeventiler i paterregangen. De ny ventiler er
dynamiske. Det betyder, at de ikke skal indreguleres men selv åbner
og lukker, når der er behov for det. Ventilerne er også indrettet på den
måde, at man ikke behøver at lukke for hele blokken, når der skal laves
reparationer eller udskiftninger i boliger. Så er det kun den enkelte opgang,
der bliver berørt.
Hvis I oplever driftsproblemer med jeres blandingsbatterier, når der
er færdig med udskiftning i jeres blok, så ret venligst henvendelse til
ejendomskontoret. Så vil de sende en op og rense jeres blandingsbatterier.
Der kan sidde en hel del snavs i, når vandet har været lukket.

Vild med Vilje
I samråd med bestyrelsen er det besluttet, at Lundtoftegade skal være med
i Vild med Vilje.
Det betyder, at man nogle steder lader græsset gro, kun klipper hækken
forår og efterår, og lader ukrudt stå langs de høje blokke. Det vil gøre, at
der kommer flere insekter til. Og med flere insekter kommer der også flere
fugle.
Så hvis I ser, at det grønne gror lidt vildt. Så er det altså med vilje.

Beskeder fra ejendomskontoret

Radiatorvarme
Nu er det igen snart tid til, at der kommer varme i radiatorerne.
Alle vores varmeanlæg er styret elektronisk. Det betyder, at hvis der
24 timer i træk er under 19 grader, så vil fyret starte op og sende den
mængde varme ud til radiatorerne, som der er behov for. Jo koldere det er
udenfor, jo mere varme sender fyret til dine radiatorer.
Der er altid en overgangsperiode i løbet af efteråret og foråret, hvor det
kan føles koldt om aftenen, fordi der har været sol om dagen.
Det er først, når temperaturen konstant kommer under 19 grader, at der
konstant vil være varme på radiatorerne.
Vi er klar over, at det ikke er optimalt, hvis man er lidt kuldskær. Rådet er
tæpper, varmt tøj eller en ekstern varmekilde. For eksempel en el-radiator
i nærheden af hvor man sidder stille.
Hvis det lodrette varmerør ved siden af radiator er varmt og radiator
er kold, når der er skruet helt op for varmen, så skal du kontakte
ejendomskontoret. Så kommer vi forbi og kigger på din radiator og
termostat.

Familiefestival
Til alle jer der ikke kunne deltage i Familiefestivalen - I gik glip af en
sjov, våd og hyggelig festival. Jeg ved, det var en festival, der er blevet
planlagt på meget kort tid, og jeg er sikker på, at der har været mange
udfordringer ved at stable festivalen op på så kort tid. En stor tak til alle
de frivillige, der støttede op om festivalen. Uden jer var det ikke blevet til
noget. I var alle med til at jeg og en masse andre gik rundt med et stort
smil på læberne. I må klappe jer selv på skulderne. I kan sgu noget med
sammenholdet i Lundtoftegade.
Jeg glæder mig allerede til den næste fest!
Bedste hilsner
René Høier
Konstitueret Ejendomsleder
(Se billederne fra familiefestivalen på næste side).

Familiefestival i Lundtoftegade

T

ak til alle jer, der var med til familiefestivalen. Trods regn og en stram tidsplanlægning, blev festivalen en
succes med en masse sjove aktiviteter og glade beboere. Der blev blandt andet tændt op i grillen, der var virtual
reality i Bussen, zumo-brydning for de modige, og popcornmaskinen poppede løs ved siden af saftevandsmaskinen.
Foto | Ungeudvalget

BonBon-Land - børnenes dag!

E

n lørdag i juli måned holdt der busser klar til at hente 53 glade og spændte børn og 33 forældre i Lundtoftegade.
Busserne var der for at køre dem til Sydsjælland, hvor ”Danmarks sjoveste forlystelsespark” BonBon-Land ligger.

Det er ikke første år, at børn og forældre fra Lundtoftegade drager afsted på heldagstur til BonBon-Land. Turen har været
en succes i flere år. Det er Mustapha fra Fædrenetværket, og medlem af afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade, der frivilligt
arrangerer turen. Forud for turen bliver der hængt opslag ud i opgangene, og alle beboere er velkomne til at melde sig til
turen, så længe der er pladser ledige. “Børnene elsker det, så derfor har det kørt som en fast tur hvert år”, siger Mustapha.
Ismail 15 år, Muhammed 13 år, og søskendeparret Salma på 9 år og Adam 8 år, var nogle af dem, der var med på turen.
Det er tredje år i træk, at Ismail og Muhammed er med. “Det bedste ved at være med på turen er forlystelserne og det, at
man kan prøve dem sammen med sine venner, og tilbringe tid sammen en hel dag” siger Ismail. De andre er helt enige.
Salma og Adam synes, at Hankatten er den sjoveste forlystelse, hvorimod Ismail og
Muhammed helt sikkert synes, at Vildsvinet er den fedeste forlystelse, fordi det er den
vildeste af dem alle. “I starten var jeg lidt bange for at prøve den”, siger Muhammed,
“men mine venner tvang mig, så jeg blev nødt til at prøve den. Nogle af dem skreg
“Åhh neeej nu dør vi””, griner Muhammed. Men efter han havde set frygten i øjnene
turde han at prøve alt.

Børnenes dag!
Ismail og Muhammed havde begge deres mor med på turen, og Adam og Salma havde
begge deres forældre med på turen. Der er enighed om, at det er rart, at forældrene er
med, men det er uden tvivl børnene dag. “Det er mest børnene der har et fællesskab
sammen, da vi løber rundt, snakker og har det sjovt. Forældrene er bare med, men de
sørger selvfølgelig også for, at børnene har det godt”, siger Ismail. “Min mor tør ikke
prøve noget. Jeg prøvede at få hende med op i nogle af forlystelserne, men hun er for
bange til det”, smiler Muhammed. Mustapha griner, og tilføjer, at voksne lettere bliver
svimle, og ikke er så modige som børn.

Busturen er den perfekte ryste-sammen-tur
Der er et godt sammenhold på turen, og især busturen derned, får rystet beboerne
sammen, da man her får mulighed til at snakke mere sammen. “Det vigtigste ved
turen er ikke forlystelserne, men det sociale aspekt”, siger Mustapha, og fortsætter, “i
bussen er der for eksempel mange, der kommer til at snakke med hinanden. Naboer,
man måske ellers ikke ville have snakket med, og man kommer til at sidde ved siden
af folk, man aldrig har set før. Det er det, der er meningen med busturen. Når folk
går ind i bussen bliver der sagt “hej” og “godmorgen”. Man får kigget på hinandens
ansigter, både de genkendelige og de nye. Det er vigtigt, at alle her i Lundtoftegade
kender hinanden og passer på hinanden. Vi er alle sammen naboer. Her er der intent,
der hedder sort eller hvid eller whatever. Vi er alle sammen fra Lundtoftegade”.

BonBon-Land er mere speciel end Tivoli
Selvom BonBon-Land er en stor favorit i blandt børnene er Mustapha åben for at
arrangere ture andre steder hen, hvis der er mere stemning for det, og hvis det passer
til økonomien. Det er nemlig AKB Lundtoftegade, der betaler for turen, og der skal
laves en ansøgning hvert år for at få den godkendt.

Åben mødrecafé i Beboerhuset i Lundtoftegade
Er du gravid eller mor, så kom og deltag! Det er for alle kvinder med børn fra 0-8 år.

Kære familier i Lundtoftegade,
Sundhedsplejersken og familievejlederen byder velkommen til socialt samvær hver
tirsdag fra kl. 10 -13 i samarbejde med NørrebroByggerne i Lundtoftegade. Vi
starter gruppen med te, kaffe og brød. Vi tager altid udgangspunkt i de spørgsmål
og emner, som I kommer med samt formidler ny viden. Efter ønske inviterer vi
gæster, som kommer og debatterer relevante emner.
Det kan være spørgsmål om:
• Hvordan bevarer jeg et godt forhold til mit barn?
• Hvordan taler jeg med mit barn?
• Søvnbehov, søvnrytmer i forhold til børns alder og aktivitet.
• Hvordan takler jeg konflikterne med mit barn?

Har du
behov for tolk,
så kontakt os, så
arrangerer vi det
for dig.

• Hvilke forventninger har jeg til mig selv som mor?
• Hvordan kan jeg som voksen være en god rollemodel for mit barn?
• Hvad er børnesygdomme?
• Hvilken mad er godt for børn? For kvinder?
Hvem er vi?
Anita er sundhedsplejerske og Dorthe er familievejleder. Vi har begge en lang
praktisk erfaring inden for området familieliv. Desuden kan vi være behjælpelige
på andre områder ud fra hver vores faglige baggrund.
Du kan komme, når du har tid og lyst – gerne hver tirsdag. Vi inspirerer hinanden
og deler hverdagslivets erfaringer. Gruppen er kendetegnet ved stor tolerance,
åbenhed og tillid.
Vi glæder os til at møde dig!
Vi ses i Beboerhuset, Lundtoftegade 41B.
De bedste hilsner fra
Anita Sternest & Dorthe Korshøj
Tlf. 27770274 Tlf. 30457798

Økonomisk Rådgivning
i Beboerhuset i Lundtoftegade
Fra d. 21. september kommer SR-Bistands økonomi- og
gældsrådgivning til Beboerhuset i Lundtoftegade 41 B.
De tilbyder gratis hjælp, når økonomien strammer, og når man
sidder fast i bureaukratiet.
De kender skattereglerne, kan forklare feriepenge og ved hvilke
pensionsindbetalinger der er fradragsberettigede. De kan hjælpe
med boligstøtte, boligsikring, forsørger- og handicaptillæg, og hvis
man er fanget i forbrugslån, kan de hjælpe med at forhandle en
afbetalingsordning.

Bestil tid:
De er i Beboerhuset hver anden tirsdag (lige uger) fra kl. 17-19.
Man kan bestille tid hos Social Vicevært Dorthe Korshøj
Mobil: 30 45 77 98 | Mail: dorko@kab-bolig.dk
eller ved at skrive til srb@sr-bistand.dk.

Pædagogiske aktiviteter på
Bispeengens legeplads
B

ispeengens legeplads’ indendørsrammer genåbnede d. 1. september, så nu er det igen muligt
at være i legepladshuset, hvor der er mulighed for leg, spil og aktiviteter og meget andet.

Sang, rytmik og bevægelseslege
På legepladsen tilbyder vi hver fredag kl. 10 sang, rytmik og bevægelseslege for børn mellem
1-5 år og for deres forældre, bedsteforældre, dagplejer og privat børnepasser. Sang, rytmik og
bevægelseslege vil blive afholdt på vores hyggelige lille græsplæne, og i tilfælde af regnvejr holder
vi det indendørs.
Månedsaktiviteter
Vi tilbyder faste månedsaktiviteter, som vil variere fra måned til måned. Derudover
vil vi selvfølgelig lave spontane aktiviteter på legepladsen, ud fra det børnene har
lyst til og er optaget af.
September-aktivitet vil være hver onsdag kl. 15-17, hvor der er mulighed for at
lave en spændende uro af farverige og forskellige formede perler.
September-aktivitet vil også være hver torsdag kl. 15-17, hvor vi vil lave store og
små farverige blomster af farvede karton, som vi vil pynte med glimmer.
Alle børn er velkomne til at tage deres forældre, bedsteforældre eller anden voksen
med, som selvfølgelig også kan deltage i vores aktiviteter.
Skraldeuge
I uge 38 vil der være Skraldeuge på Bispeengens legeplads hvor vi har fokus på
genbrug.
Mandag og tirsdag kl. 10-12 er der kæmpe-vendespil, der giver børnene større viden om
genbrug, natur og miljø.
Onsdag kl. 14-17 er der krea-værksted, hvor børnene kan lave en strømpeorm ud af
nylonstrømper, og blade som børnene samler i naturen.
Torsdag kl. 14-17 er der krea-værksted, hvor børnene kan lave fantasifulde robotter af
genbrugsmateriale.
Fredag kan børnene lave snobrød fra kl. 12 og til der ikke er
mere dej.
I kan følge os på vores Facebook:
De bemandede legepladser Bispeengen

Vi glæder os meget til at se jer!

Boldspil på pannabanen
Kom og spil boldt på pannabanen
under Buen hver onsdag fra 16-17.
Alle børn og unge er velkomne til at
deltage. Vi mødes på Bispeengens
Legeplads og du bliver fulgt derover
af en voksen. Aktiviteten er gratis!
Datoerne er følgende: 22/9, 29/9,
6/10, 13/10 & 20/10.

I Tråd Med Verden
SYNING, REPARATION OG UPCYCLING
I Tråd Med Verden holder åbent i deres bæredygtige salon hver onsdag eftermiddag fra kl. 15-18 i
beboerhuset. Alle beboere er velkomne, og det er ganske gratis. Her kan du få hjælp til og lære bl.a.:
• Reparation og lapning af tøj
• Brodere eller strikke mm.
• Låne en symaskine
• Sy nye ting af kasserede tekstiler
Vi har masser af stofrester liggende, som du helt gratis kan bruge til dit sy-projekt. Desuden vil der
være kage, kaffe og te.
Som noget nyt vil vi i efteråret afholde strikkeworkshops med strikdesigner Laura Dalgaard.
Læs med i opslaget herunder, hvor du også kan se workshop-datoerne.

STRIKKE-WORKSHOPS
Kom og deltag i den bæredygtige salon, hvor vi sammen
med designer Laura Dalgaard skal strikke os ind i de kolde
vintermåneder
Det er gratis for beboere, men kræver tilmelding via mail, telefon
eller ved at du kommer forbi os i beboerhuset

WORKSHOP DATOER
o 22/09 & 29/09 kl. 15 – 18: Lær at strikke
o 06/10 & 27/10 kl. 15 – 18: Synlig lapning af strik
o 17/11 kl. 15 – 18: Upcycling af strik
Du er også velkommen til at vise os noget, som du nørkler med derhjemme
og være med til at inspirere andre.
Kontakt: bloksalon@itmv.dk eller telefon 60877307
Du kan også finde os i beboerhuset.
Martha, Liv og Katja/ I Tråd Med Verden

Pusterummet på tur

I

juni måned var Pusterummet på kulturel sommertur til
Frihedsmuseet og Langelinie. De var en lille gruppe afsted og
havde en hyggelig dag sammen i København.

LUNDTOFTEGADES
MINIMARATON
25. S E P T E M B E R
KL 14.00
LØB FOR HELE FAMILIEN!
2.5 KM FOR BØRN
4 KM FOR VOKSNE
DIPLOM, FRUGT OG VAND TIL ALLE DELTAGERE
BØRN FÅR T-SHIRTS OG MEDALJER
INGEN TILMELDING – BARE MØD OP PÅ LEGEPLADSEN VED NR. 63

LØBET ER ARRANGERET AF

KONTAKTPERSON
MUSTAPHA 52 70 64 10
MED STØTTE FRA

Min hule med byen’s bedste udsigt
Tina har sendt sine billeder ind af hendes altan. Her fortæller
hun, hvad den primært bliver brugt til og om hendes tanker bag
indretningen.
Da jeg skulle indrette min altan tænkte jeg primært på, at der skulle være
hyggeligt derude. Jeg har indrettet den med de møbler, der ikke var plads
til i lejligheden, og planterne og blomsterne er symboler på ”den store
have”, jeg savner.
Når solen skinner, så elsker jeg at komme hjem fra arbejde og sidde
derude med en dejlig varm kop kaffe. Solnedgangen er fantastisk at
opleve derude fra. Når der er børnebørn på besøg, bliver den forvandlet
til en rygealtan. Der er derfor også en varmelampe derude til de kolde
måneder og nytårsaften. Nytårsaften er forrygende at opleve fra altanen
med den udsigt. Hvis jeg selv skal sige det, er det byens bedste udsigt.
Mit bedste råd til at indrette din Lundtoftegade-altan er at fokusere på at
gøre det hyggeligt og få den til at se pæn og præsentabel ud.

Det mest brugte rum i lejligheden
Zita bor i en 4-værelses lejlighed i Lundtoftegade, og altanen bliver flittigt brugt hele året fra
april til oktober. Altanen er det mest brugte rum i lejligheden.
Altanen bliver brugt som en hygge-udestue, da vi ikke længere har vores campingvogn grundet
sygdom. Når man sidder derude er det ren afslapning. Jeg har lidt tomater, peberfrugter og chili
derude som mit mindste barnebarn elsker.

Den græske drøm på 3. sal
Når man træder ud på Yeshe’s altan, kan man nemt komme i feriestemning og drømme sig
langt væk til det græske øhav.
Jeg har længe ønsket mig at skabe en græskinspireret altan, da jeg selv er halv græker, og det synes
jeg selv er lykkedes meget godt. Når vejret er godt, nyder jeg at spise morgenmad på min græske
altan.
I syv år havde jeg dagpleje, så i den periode var den fyldt op med barnevogne. En dag fandt jeg
denne dørplakat, som I kan se på billedet, af denne skønne græske udsigt, som man kan sidde og
drømme sig hen til. Når jeg kommer hjem fra job, nyder jeg ofte en kop te derude, og selvfølgelig
vandmelon på de gode varme dage. Træet ude foran svaler skønt i vinden om eftermiddagen.
Jeg kan også godt finde på at tage en lur derude, hvor jeg så bare bruger ørepropper, da jeg ligger
tæt op ad ”Buen”. Det lille bord har min søn selv lavet i sløjt, da han gik i 8. klasse.

Vil du være med? Har du også 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?”. Du kan også lave et
Facebook opslag med dine billeder i vores Facebook gruppe AKB København,
Lundtoftegade. Så vil redaktør Mia kontakte dig.
Send billeder og tekst til redaktør Mia: mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96

9. sep. kl. 17:00

Torsdagsbar | Brætspil under Buen

10. sep. kl. 15:00

Fredagsbar | Friday Hangout

10. sep. kl. 18:30

Nicky Pagels - Mental

underholdning | URBAN 13

15. sep. kl. 18:30

Filmklubben x Golden Days |

16. sep. kl. 17:00

Torsdagsbar | Brætspil under Buen

17. sep. kl. 15:00

Fredagsbar | Friday Hangout

Græske tragedier på film |
II: Ødipus i Tokyo

17. sep. kl. 17:00
Mahler in a box |

Frederiksberg Festspil

17. sep. kl. 21:00
17. sep. kl. 19:00
Heise/von Bülow Duo |
Frederiksberg Festspil

23. sep. kl. 17:00

Torsdagsbar | Brætspil under Buen

24. sep. kl. 15:00

Fredagsbar | Friday Hangout

Dreamers Circus m.

special guest, Pernille Rosendahl |
Frederiksberg Festspil

25. sep. kl. 18:00
Nightmarket under Buen |
URBAN 13

30. sep. 17:00

Torsdagsbar | Brætspil under Buen

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

