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Fælles forandring af 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.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Så tøv ikke med at kontakte redaktør
Adam Veng inden den 25. i måneden for at få
dit bidrag med i næste nummer.
Forsidefoto: Kristian Buus
Udgivelse | Lundposten nr. 2 (22), Marts 2022
Kontakt | mail: lundposten@gmail.com / tlf.:
2337 7211
Post | Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Tryk | Regnbue Tryk

I Lundtoftegade ønsker vi at involvere beboerne
så meget som muligt i udviklingen af byen. Rundt
omkring i verden ser vi desværre, at det i stigende
grad er op til eksperter og økonomiske interesser at
bestemme, hvordan byen og dens områder udvikler
sig.
Det ønsker vi, skal være anderledes, og i vores
udvikling af Huset i Lundtoftegade nr. 21-23 gør vi
alt, hvad vi kan for at give beboerne en stemme.
Læs mere om vores visioner for Huset i månedens
leder.
Ligesom vi tidligere har delt fotos og inspiration
om vores allesammens altaner, vil vil vi fremover
i Lundposten også dele hinandens ombygninger i
hjemmet.

Vind et gavekort til I Tråd med Verden
Den tidligere kommune-institution bliver nu snart
et fælles projekt for Lundtoftegade, beboerne og
socialøkonomiske virksomheder imellem. Kom med
dit bud på et nyt navn og vind et gavekort. Se mere på
side 4.

Fællesskabsportrætter
Som noget nyt vil vi fremover i Lundposten besøge
områdets mange fællesskaber og høre om deres
aktiviteter, deres syn på området og bekymringer for
fremtiden.
Hvis du nu er en af dem, der går og undrer dig
over, hvad det der 'Katteudvalg' helt præcis er, hvad
man kan lave nede i 'Kondiklubben' og hvor man
i det hele taget finder den, eller selv, kære læser,
har et fællesskab af søde mennesker, som du gerne
vil fortælle dine naboer om, så skriv endelig til
lundposten@gmail.com eller på 23377211 - så står
redaktør Adam klar til at følge dine ønsker til dørs.
I denne måned har redaktionen været til fødselsdag i
en af områdets Trivselsklubber. Læs mere på s. 6-7.

VORES NYE HUS - HVAD SKAL DET HEDDE?
Den 1. september overtog vi Huset nr. 2123 fra Københavns Kommune. Kommune
havde i flere år ikke brugt store dele af Huset,
og ønskede derfor at opsige lejekontrakten.
Vi overtog således et helt nedslidt og mere
eller mindre ubrugeligt hus fra Københavns
Kommune. Heldigvis lykkedes det os at få
penge til istandsættelsen og samtidig fik vi
også kommunen til at betale huslejen mens
håndværker satte i stand. Godt forhandlet
af vores kundechef i AKB København, Helle
Holsøe.
Pr. 1. januar har vi nu overtaget alle
forpligtigelser. Og de første social
økonomiske virksomheder er rykket ind.
Der er på nuværende tidspunkt tale om
I Tråd med Verden, FRAK og LOKK.
Alle aktører der har et socialt ben og som
arbejder med mennesker på forskellige
måder. Således ansætter FRAK lokale unge
og I Tråd med Verden lokale kvinder. Meget
mere af den slags er under vejs. Faktisk
er vi ret stolte over at huse disse tre. For
eksempel vandt FRAK Kronprinseparrets
Stjernedryspris i 2019.
Samtidig og helt på drømme basis ønsker vi
stadig at lave et samarbejde med People Like
Us, der er øl producent, og arbejder med
mennesker med handicap og diagnoser. Helt
centralt for huset bliver det også at få lavet
en restaurant. Det arbejder vi på højtryk
på – og vi skal nok holde jer opdateret. Men
vi er stadig usikre på hvad huset skal hedde.
Kan I hjælpe? Læs mere om dette inde i
bladet.
Hvordan kan det blive vores sted?
Stueetagen i huset er stadig børneinstitution.
De rykker ud til sommer og flytter ned til de
andre institutioner ved siden af Beboerhuset.
Når stueetagen frigives håber vi at den næste
aktør i huset bliver ØNSK. En bæredygtig
kaffeproducent. Så måske vi snart får vores
egen Lundtoftegade-kaffe!

Sideløbende er vi i gang med en plan om at
lave et helt særskilt lokale for os beboere i
stueetagen. Et lokale hvor vi kan mødes og
snakke lokal boligpolitik – et sted hvor man
kan komme af med frustrationer, idéer og
tanker til hvordan livet i Lundtoftegade kan
blive bedre, både fysisk og socialt. Det er
også her vi håber på at alle arbejdsgrupper,
aktivister og frivillige i Lundtoftegade kan få
en fælles base.
Stueetagen kommer formentlig også til at
rumme vores lokale udstillingssted Til Vægs,
samt et par andre aktører, men disse detaljer
er endnu ikke på plads. Samtidig er det
planen at søge midler til at lave det fedeste
byrum udenfor huset, når institutionen
rykker ud til sommer. Det skal være et
byrum der samler os og forhåbentlig også får
udsigt til Ladegårdsåen når Bispeengbuen
engang bliver revet ned.
Det har hele tiden været bestyrelsens ønske
at sikre at husleje tabet blev så minimalt som
muligt, samtidig med vi også har haft ret
markante drømme og visioner for huset. Vi
ønsker at huset skal fyldes med liv, der kan
komme os alle til gavn.
Vi har skabt huset i tæt samarbejde med
vores ejendomsleder, Rene, vores bolig
sociale netværksmedarbejder, Mette, og
Lars der er erhvervskonsulent i KAB. Uden
disse dejlige menneskers indsats ville vi ikke
være nået så langt, som vi er på nuværende
tidspunkt.
Vi håber at huset gradvist vil komme mange
af jer til gavn. Vi glæder os til det står helt
færdigt. Og måske vi
snart inviterer jer alle til
indvielse og fest!!!
Kærlig hilsen,
Søren-Emil,
Afdelingsbestyrelsen

KONKURRENCE
Vær med til at finde det nye navn til
Huset i nr. 21-23

D

et er på tide at finde et passende navn til huset i nummer 21-23! I bestyrelsen har
vi store drømme om et fremtidigt mødested for beboere og samarbejdspartnere,
og arbejder på at finde et navn, der kan beskrive vores visioner.

Husets styregruppe, bestående af tre bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter
fra hver af de nuværende og kommende lejere (I Tråd med Verden, FRAK, LOKK
mfl) sætter sig snart sammen for at beslutte sig om et navn. Den af beboerne, som
kommer med det mest inspirerende og originale forslag belønnes.
Send jeres bud til lundposten@gmail.com og vær med i konkurrencen om et
gavekort til vores venner i Huset.
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Månedens ombygning:
Vælt væggene og slip lyset ind!
Katja har sendt os billeder af omdannelsen fra fordelingsgang, køkken og stue til
ét stort, lyst alrum - en forandring der har givet hende luft og plads i hverdagen.
Jeg flyttede ind i Lundtoftegade for knap 2 år siden.
Da jeg første gang åbnede døren for at se min nye lejlighed, trådte jeg ind i den
mørkeste gang og blev lettere nedslået af mødet med mørket.
Da jeg kom videre ind i stuen var der lys, og jeg fik ret hurtig idéen om at åbne op og
vælte vægge og lukke lyset ind. Jeg undersøgte mulighederne, sendte en ansøgning
om tilladelse til at fjerne 3 vægge og en radiator. Jeg fik grønt lys til at gå i gang. Det
var et KÆMPE stort og omfattende projekt, MEN hele besværet og udgifterne værd!
Jeg elsker det store rum og især det gennemgående lys som møder mig, når jeg
træder ind af døren. Køkkenet har jeg også ombygget/forlænget og nyder det ekstra
bord- og skabsplads jeg har fået.
Jeg er vild med at bo i min ombyggede lejlighed!

Vil du være med? Har du også lyst til at vise din ombygning frem i Lundposten? Så tag totre opretstående/vertikale billeder af din ombygning og skriv et par linjers tekst med svar på
spørgsmålet “Hvad er dit ombygnings-tip?” Ombygningen behøver ikke være omfattende - selv
de mindste forandringer i boligen er velkomne som inspiration til andre beboere. Du kan også
kommentere på ombygnings-opslaget i vores Facebook gruppe AKB København, Lundtoftegade.
Så vil redaktør Adam kontakte dig.
Send billeder og tekst til: lundposten@gmail.com / 23 37 72 11

Trivselsklubben C/D:

F

"Vi savner input fra den nye generation"

or enden af gangen under Blok C's lejligheder ligger en af områdets i alt fire Trivselsklubber.
Klub C/D har eksisteret siden 1997, og til sommer skal der holdes 25 års jubilæum, som
en gruppe allerede er ved at arrangere. Ikke meget har ændret sig i tidens løb. Medlemmerne
mødes, gerne hver fredag, snakker om stort og småt, spiser en frokost drikker et par øl, ryger
cigaretter og spiller billard.
Klubbens fællesskab: Fødselsdagsfester, madklub og havehygge i solen
I dag har Allan fra klubben fødselsdag, og da jeg
ankommer, skal han i gang med at åbne gaver fra
klubbens medlemmer. Der er omrking 20 andre i
klubben, som sidder om bordet og ryger, skåler i
øl og spiser chokolader fra små skåle på bordene.
Mens Allan låner en af vennernes briller til at læse
fødselsdagskortene op, forklarer et par medlemmer
mig ivrigt om klubben, dens historie og aktiviteter.
Venligt og bestemt bliver der tysset på os: "Nu må i lige
tie stille, vi kan jo ikke høre en brik", råbes der fra den
anden side af bordet. "Her i klubben kan vi godt lyde
lidt hårde i sproget, men det er fordi, vi er venner",
forklarer Zita, mens vi retter opmærksomheden
mod Allans gaver, der indeholder alt fra coronaselvtest, fyldte chokolader og et bundt
europengesedler til den ferie, han håber at tage på i løbet af foråret.
Zita forklarer, at i dag er som de fleste fredage i klubben, men at der er gjort noget særligt ud
af maden. Siden hun for to år siden måtte droppe sit flexjob som køkkenmedarbejder pga.
arbejdsskader, har hun startet en madklub, hvor medlemmerne kan mødes og spise for 15
kroner. Typisk bliver der serveret klassiske kolde smørrebrød, suppleret med en varm ret som fx.
tarteletter, men i dagens anledning har hun også lavet hakkebøffer og andet varmt. "Jeg har både
slidgigt, ledgigt og er nok også lidt tosset i hovedet, men det hele bliver bedre når jeg har noget
at lave og kan bidrage med noget", griner hun.
Hun også ansvarlig for klubbens have, som især om sommeren bliver flittigt brugt til grillaftener.
Selv nyder hun at bruge klubben til det hun selv synes er spændende: madlavning og
havearbejde. "Det giver mig bare meget mere end at sidde derhjemme og have ondt af mig selv",
slår hun fast, mens hun viser mig rundt blandt havens vinterplanter og buddhafigurer.
Månedens fællesskab
I Lundtoftegade findes et hav af sociale fællesskaber i form af både formelle foreninger og
spontane sammenkomster. Nogle har lokaler, andre ønsker sig et. For at give beboerne indblik i
områdets fællesskaber, besøger Lundposten de næste måneder en række af dem.
Hvis du har ønsker til, hvilket fællesskab eller fælles lokale, vi skal skrive om, så skriv til
redaktionen, lundposten@gmail.com eller på telefon 23377211.

Billardklubben søger nye spillere
Som i alle de andre trivselsklubber, er der et billiardbord,
hvor særligt mændene jævnligt samles og spiller - "bare
for hyggens skyld", forklarer Bajram, der har kørt bybus i
42 år, men i dag nyder livet som folkepensionist. Han har
tidligere været i bestyrelsen i både en albansk og tyrkisk
forening på Nørrebro, og også gennem en årrække været i
trivselsklubbens bestyrelse, men nu kommer han her mest
for billiarden. "Engang var vi de bedste i området, men nu
er det nok ovre i Blok F, de har de bedste spillere", vurderer
han, og fortæller om deres årlige turnering mod Nørrebro
Vænges klub Oasen, som de seneste år har været "noget
bedre end os", mener Bajram, mens Svend korrigerer med
et grin: "Nok snarere mindre ringe end os!" Snakken ender
i en klar opfordring til alle billiard-interesserede i området:
Alle beboere, uanset om man er nybegynder eller en erfaren
spiller, er velkomne omkring billiardbordet.
I dag er det servicemedarbejderen Jimmy, der er ansat i Lundtoftegade og som ved fyraften
tilslutter sig fejringen af Allan, som tager flest kegler. Efter hvert succusfuldt skud trykker han
triumferende på klubbens grisedukke af gummi, så den piber: "Sådan gør vi hernede, når man
har held i billiard", griner han.
"Vi savner input fra den nye generation"
Tilbage ved langbordet kredser snakken sig ind
på klubbens udvikling gennem tiden. "Engang var
vi 140 medlemmer, i dag er vi 37, så vi kan jo se
hvilken vej det går", konstaterer den nuværende
kasserer, Kell. Da jeg spørger, hvorfor der ikke
kommer nye medlemmer til, kommer der flere
bud.
"Den nye generation har nok et andet behov for
fællesskab end os. De unge går hellere ud på byens diskoteker end at være her i området,
og når de får familie ses de med vennerne derhjemme eller på en restaurant. Det er der, de
oplever tilhørsforhold, tror jeg", forklarer Kell fra bordenden, mens andre supplerer. "Jeg tror
simpelthen ikke, at de unge ved, at vi findes! Og at man altid er velkommen til at komme på
besøg, hvis man bor her i blokken. Hvis man bor i en anden, kan man komme med som gæst.
Jeg kender ikke én, som har været her, og ikke kommet igen. Vi hygger os jo", fortæller en
kvinde, og bliver bakket op af hendes veninde: "I virkeligheden tror jeg også, det handler om,
at vi måske ikke altid har været lige gode til fortælle folk, hvem vi er. Der er måske mange, som
ikke ved, hvad vi laver hernede, og så bliver de nye ansigter jo væk". Allesammen opfodrer de
til, at det skal være lettere at få et overblik over områdets aktiviteter - gerne med et skema over
fællesskaber på Facebook eller i Lundposten.
Medlemmernes store bekymring er, at Trivselsklubberne bliver lukket, hvis nye beboere bliver
mere og mere generet af lyde og cigaretlugten dernede fra. "Vi er den eneste af klubberne,
som aldrig har fået en klage, men generelt tager alle klubberne hensyn til naboerne", forklarer
formanden. "Hvis bare vi får lov at beholde lokalerne, så skal klubberne nok bestå. Men vi
savner input fra den nye generation! Hvad vil de gerne lave her i Lundtoftegade? Det vil vi
meget gerne høre", afslutter han.
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UDSMYKNING AF OPGANGE

å opgangsmøder i januar stemte beboerne i udvalgte blok A, C, E og G har
stemt om, hvilke kunstnere, der skal udstille i deres opgange, og stemmerne
fordelte sig således:
Halfdan Pisket blev valgt i Blok A
Nils Elvebak blev valgt til Blok C
Madelleine Kate blev valgt til Blok E
Kongstad Studio blev valgt til G
Arbejdet vil planlægges påbegyndt og færdiggjort i i løbet af foråret.
Hvis I har bud på andre udsmykningstiltag i Lundtoftegade, hører vi altid gerne
fra jer. Skriv os en mail på lundposten@gmail.com.

Beskeder fra ejendomskontoret

Stigende elpriser - opfølgning!
Folketinget har vedtaget, at der skattefrit udbetales et engangsbeløb på
3.750 kroner til husstande, der får særligt høje varmeregninger på grund af
stigende energipriser. Som beboer kan du ikke selv søge kompensationen.
Kompensationen bliver udbetalt automatisk efter samkøring af data fra
bl.a. BBR og fra Skat.
Det kan desværre ikke udelukkes at enkelte forbrugere ikke får
kompensation, selvom de mener sig berettigede til det, men der er ingen
mulighed for at klage over dette. Til gengæld betyder den valgte metode,
at kompensationen også kommer ud til de forbrugere, der typisk ikke får
sendt en ansøgning.
I forbindelse med de forbrugsopgørelser KAB-Energi udarbejder i
de kommende uger, vil der som sædvanligt blive varslet regulering af
beboernes aconto betalinger.
Beregningen af den månedlige acontobetaling vil, som altid, tage
udgangspunkt i den enkelte beboers forbrug, og med et tillæg for forventet
stigning i energipriser. For afdelinger, der opvarmes med naturgas, eller
fjernvarme, hvor en stor andel er baseret på naturgas, vil tillægget i år
kunne være en del højere end vores beboerne er vant til.
Lundtoftegade opvarmes heldigvis ved billig fjernvarme og udsvingende i
varmeregninger forventes at være begrænsede sammenlignet med andre
steder i Danmark.

Meddelelse energiforbrug på ejendomskontoret
Nogle beboere har bemærket, at lys og computere på ejendomskontoret
ofte står tændt om aftenen, og er urolige for, hvordan det påvirker deres
elregning.
Lyset er automatisk tænd og sluk, og virker ved bevægelse. Hvis der går
nogle forbi på bagterrassen ved ejendomskontoret så vil føler opfange
bevægelse og tænde i de kontorer det vender ud mod terrassen. Vi bruger
selvfølgelig lavenergipære.
Det er en god pointe at vi skal huske at slukke for pc og andet tilbehør når
vi forlader kontoret. Personalet er blevet bedt om at huske at slukke og
ikke lade lyset brænde i fællesrum når de går hjem.
Vi i driften skal selvfølgelig være med til at holde omkostningerne nede på
driften. Derfor er det meste af belysningen i Lundtoftegade også udskiftet
til LED belysning med automatisk tænd og sluk.

S

iden maj måned har I TRÅD
MED VERDEN inviteret
beboere ind på værkstedet til
reparation af tøj og aktiviteter med
tekstil og bæredygtighed i fokus.

Vi har vores nye lokaler i
Lundtoftegade 23, 1. sal, dør 1.
Efterspørgslen på reparation har
været rigtig stor, og mange har
allerede fået lagt bukser op, kortet
ærmer og lappet huller m.m.
Vi fortsætter med at tage små
reparationsopgaver ind hver
onsdag eftermiddag, hvor
man også selv kan få hjælp til
at reparere sit tøj. Desuden er
der altid en særlig aktivitet på
programmet.
Se programmet for marts her

BLOK-SALON
Program for marts

Hver onsdag 16-18
- Reparation af tøj – synlig lapning og broderi
Huller i trøjen, pletter på yndlingsblusen eller slidte lommer i
cowboybukserne.
Meget tøj bliver smidt ud, selv om det kan repareres eller forskønnes
med forskellige lappeteknikker eller broderi. Lapning af tøjet kan give
et smukt og unikt utryk og er godt på pengepungen og miljøet. Vi
kaster os ud i det sammen – så medbring dit tøj og få vejledning og
inspiration til, hvordan det kan lappes.
Hvis du har lyst til at hjælpe til med vores arbejde, søger vi frivillige,
som kan hjælpe med lapning og reperation af tøj. Vi søger også
praktikanter til vores værksted og ansætter folk i fleks- og småjobs.
Kontakt maro@itmv.dk

→

Lørdag d. 26/3 kl.
- Frøspireworkshop og åbning af Plantehaven
I foråret 2022 skal I Tråd Med Verden spire frø til Lundtoftegades
helt egen farvehave af planter, som kan farve tøj på naturlig vis, fx
gyldenris som på billedet her. Så har du grønne fingre og interesse for
havearbejde, så kom endelig forbi!

Tilmelding:
Du kan deltage, hvis du er beboer i Lundtoftegade. Børn er velkomne
men kun i følgeskab med voksne.
Det er gratis, og vi serverer altid kaffe, te og… måske en kage.
Kontakt: bloksalon@itmv.dk eller telefon 6087 7307.
Du kan også finde os i Lundtoftegade 23. Spørg efter Martha eller Liv.

NørrebroByggerne

NørrebroByggerne
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.
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.
Du kan komme, når du har tid og lyst. 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

Anerkendelse af uddannelser
Er din uddannelse fra udlandet?
Og vil du gerne have den til at gælde i Danmark?
Har du 10 års skolegang, en erhvervsuddannelse (tømrer, snedker,
murer…), gået i gymnasiet eller en videregående uddannelse?
Så vi vil gerne hjælpe dig med at få uddannelsen anerkendt i Danmark
– gratis.
Hvis du får din uddannelse anerkendt, kan du bruge beviset, hvis du
søger job eller videreuddannelse i Danmark.
Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til:
Mette Nisgaard fra Nørrebrobyggerne
mnl@kab-bolig.dk
+45 4020 0238
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Lokale aktiviteter

Aktiviteter på
Bispeengens legeplads
B

ispeengens legeplads’ indendørsrammer er
fortsat åbne, og i huset er der mulighed for
leg, spil og aktiviteter og meget andet.
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.
Aktiviteter i februar:
Den bemandede legeplads Bispeengen holder
kreativt værksted hver onsdag og torsdag fra
14.30-16.30, hvor vi bl.a. maler, modellerer og
klippeklistrer. Aktiviteterne varierer fra uge til
uge.
Derudover holder legepladsen også åbent hver
lørdag fra 10-17, hvor børn og voksne kan komme ind i huset og spille spil mm. Udenfor
har vi cykler og sandting til rådighed, hvis vejret tillader det.
I kan følge legepladsens aktiviteter på Facebook: De bemandede legepladser Bispeengen
Nyt samarbejde med Astrid Noacks Atelier
Flere beboere har nok bemærket containeren ved
byhaverne Marius, og måske undret sig over, hvad
den skal bruges til. Containeren er et samarbejde
med kunstforeningen Astrid Noacks Atalier, og
skal i fremtiden huse et kunstværksted for børn.
Krea-dagene i legepladsens hus er altid
velbesøgte, og vi glæder os derfor til snart at
kunne invitere områdets børn og unge ind i
endnu bedre faciliteter og rammer. I løbet af
februar ligger vi et endeligt program for årets
aktiviteter i containeren - vi regner med fire store
årlige arrangementer. Mere info følger her og på
Facebook.

Illustration Vandkunsten

Lokale aktiviteter

Invitation

Kom og se, hvordan
Bispeengen kan se
ud i fremtiden
Måske har du hørt, at Bispeengbuen skal fjernes – enten helt
eller delvist. Det er dog ikke besluttet endnu.
Til gengæld har Frederiksberg og Københavns Kommune
iværksat en visionsproces om områdets fremtid, hvis
Bispeengbuen en dag rives helt eller delvist ned.
Lørdag den 5. marts 2022 kan du komme forbi og se tre
forskellige skitser, der viser, hvordan området kan omdannes.
Arrangementet foregår i Garagen under Bispeengbuen, hvor
du kan få en kop kaffe og se tegninger og modeller. Kl. 12 og
igen kl. 13 bliver de forskellige forslag præsenteret.
Efter præsentationen kan du stille spørgsmål og komme med
kommentarer til visionerne for områdets fremtid.
Vi glæder os til at se dig.

Hvad
Præsentation af
visionsskitser for
Bispeengen
Hvornår
Lørdag den 5. marts
kl. 12-14
Hvor
I Garagen under
Bispeengbuen ved
Nordre Fasanvej

Måneden der gik
Gaming-dag i Beboerhuset

L

ørdag den 26. havde Ungeudvalget skaffet et bredt udvalg af spillekonsoler - alt fra de gamle 8-bit
Supermario-spil og arkademaskiner til nyere virtual reality-spil - og installeret dem i Beboerhuset.
Beboere i alle aldre dukkede op for at opleve udviklingen af computerspil gennem generationerne og
hygge sig med sodavand og popcorn.

Fernisering hos Til Vægs:
'Untitled' af Trine Søndergaard

P

å en af februars få solskinsdage, fredag d. 11/2, holdt
Lundtoftegades kunstforening, Til Vægs, fernisering
på Trine Søndergaards fotoværk 'Untitled'.
Værkets sort-hvide fotos udforsker de grå hårs
betydning i den kvindelige aldringsproces, og
hvordan håret som både levende og dødt materiale
former synet på kvinder.
Hvis du selv, som så mange andre både kvinder og
mænd, går og tænker på tidens tand i din hårpagt,
kan du måske få lidt perspektiv på sagerne ved gå
en tur i Lundtoftegade og tjekke Trine Søndergaards
fotos ud.
Som altid vises værkerne på skærmene i tidsrummet
9-19, og udstillingen løber frem til den 3. april.

Foto | Trine Søndergaard

