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Lad regnbuerne sprede sig i Lundtoftegade

På Nørrebro har en mor, Mia Juul Otzen, startet et fint og farverigt initiativ, der skal
opmuntre børnene i denne, til tider hårde og ensomme, tid. Som pædagog og mor har hun
på første hold oplevet, at børnene kan være ligeså nervøse som de voksne. De savner deres
venner og har måske svært ved at forstå denne abstrakte virus som medierne advarer om,
forældrene snakker om, og som florerer rundt lige udenfor deres vindue. Den adskiller dem
fra deres legekammerater og øvrige familie, hvilket er trist og kedeligt.
Initiativet er hentet fra Italien og går ud på, at børn hænger regnbuer op i vinduerne tegninger, malerier, klæder, perleplader osv. Der er ingen grænser for kreativiteten.
I Lundtoftegade er børnene selvfølgelig også i fuld gang med at være kreaktive med deres
egne regnbue-kreationer.
Opfordring herfra: Vær med og lad regnbuerne sprede sig her i Lundtoftegade, så vi kan
minde hinanden om, at der er noget godt på den anden side. Sæt jeres børn i gang med at
kreere regnbuer – eventuelt sammen med dem – og hæng dem op i jeres vinduer, så de kan
se, at der også er børn i de andre bygninger, der er i samme situation. Tag også meget gerne
et billede og del det i vores interne facebook-gruppe: AKB København, Lundtoftegade.

Brug hashtagget #detblivergodtigen
Kilde: tv2lorry.dk
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.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til
alle beboere den første uge i måneden
– undtagen i august og januar.
Denne udgave er dog et særnummer i
forbindelse med covid-19 situationen.
Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet?

Tøv ikke med at kontakte redaktør Mia
Leed Jensen for at få dit bidrag med i næste
nummer:
Mail: mialeedjensen@gmail.com
Tlf: 28 61 11 96
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Kredittering:
- Forsidebillede: Unsplash.com
- Vectors hentet fra: Flaticon.com
- Telefon billede: Unsplash
- Hej nabo billede: fuckingflink.dk

Samfundssind a la Lundtoftegade
For mange mennesker er vi i en
ensom tid, og i en tid hvor det er
svært at finde på sjove og lærerige
ting at underholde sig selv og
ungerne med hjemme i de ”små”
stuer. Det ser ikke ud til at ændre
sig foreløbigt - så vi skal blive gode
til at hjælpe hinanden - på afstand.
Og i Lundtoftegade løfter vi
hinanden i flok. Sådan har det altid
været.
I bestyrelsen vil vi rigtigt gerne
bakke op om og samle alle gode
kræfter. Vi har derfor lavet
denne særudgave af Lundposten.
Selvfølgelig handskeomdelt efter
alle kunstens regler.
Grunden til at vi har valgt at lave
et særnummer er, at vi gerne vil
sikre os, at alle i Lundtoftegade har
den nødvendige information om,
hvilke forholdsregler vi skal tage,
når vi bor så mange mennesker
sammen på så lidt plads, så vi kan
passe på hinanden.
I denne udgave har vi sammen
med driften og NørreBrobyggerne
kombineret oplysninger om;
sundhedsfaglig viden vi skal huske,
vigtige foreninger at kende til hvis
vi har brug for hjælp, lidt hyggelig
underholdning, og sidst men ikke
mindst opskrifter og quiz.
Og ikke nok med det…
I afdelingsbestyrelsen har vi
udviklet tre koncepter, som vi
håber, I vil tage godt imod: Tjek
din nabo, Altanbanko og Plant et
frø. Tiltag, der skal udvikle vores
naboskab, underholde os ’sammen
hver for sig’ samt sikre, at vi har
noget smukt at kigge på, når vi er
på den anden side af det her lårt.
Det er Mustapha fra
afdelingsbestyrelsen, der har
fundet på Tjek din nabo. Mustapha
er ud over travl familiefar,

og en kriger i det danske
sundhedsvæsen også engageret i
vores fædrenetværk, der arbejder
på at skabe de bedste betingelser
for børn og unges fremtid i
Lundtoftegade. Derudover har
vores bestyrelsesmedlem Kim
Nicolajsen tilbudt at være bindeled
mellem det hjælpenetværk af jer
beboere, der har tilbudt hjælp, og
de beboer, der har brug for hjælp.
Vi kalder det for: I Lundtoftegade
taler vi sammen - præcis som vi
plejer. Kim er en god hjælper og
har i sit professionelle liv arbejdet
indenfor socialrådgiverområdet
særligt med ældre og ensomme, og
Kim har gennem sit engagement i
bestyrelsen i patientforeningen et
rigtig godt kendskab til, hvad der
er behov for, når man har brug for
omsorg.
Kim har slået pjalterne sammen
med Henny Jensen (som ikke
behøver nærmere introduktion)
og sammen har de skabt
telefonnetværket i Lundtoftegade.
Du kan ringe til Kim og Henny,
hvis du har brug for en snak
om løst og fast, føler dig alene
og ensom eller har konkrete
udfordringer og bekymringer.
Kim og Henny er utrolig rare! Og
vældig snaksaglige skulle jeg hilse
at sige.
Kim havde boet i Lundtoftegade
i 3 måneder, da han i september
stillede op til afdelingsbestyrelsen.
Det er engagement!
I kan læse mere om alle
initiativerne inde i bladet, og vi
håber, I vil tage godt imod dem
og hjælpe til, hvor I kan – med at
samle skrald på fællesarealerne,
øve jer på skraldesortering eller
noget, der er mere spændende.
Og til sidst en opfordring
Noget af det jeg lagde særligt
mærke til, da jeg flyttede til

Lundtoftegade for 10 år siden,
var den fantastiske velkomst jeg
fik. Her hilste man på hinanden
og anerkendte hinandens
tilstedeværelse helt fordomsfrit.
Det fællesskab tog mig, som
bekendt for de fleste, med storm.
I disse tider forekommer det mig,
at vi kigger lidt skævt til andre.
”Kig på andre som om de er
smittebærere”, opfordrer salige
Peter Geisling, eller er det Statens
Serum Institut (som vidst ikke
er statens længere) til. Og det
kan der selvfølgelig være noget
fornuft i. Men vi skal ikke ende
med coronablikke, der scanner
hinanden for potentiel smitte. Vi
skal ikke lade anonymiteten flette
sammen med skulende blikke,
frygtsomme øjne og kroppe, der
lukker sig om sig selv.
Jeg vil derfor opfordre de af jer,
der bevæger jer ud til at genoplive
”hej’et”, så vi igen ser hinanden
på den normale måde. Mange
er isoleret og helt uden kontakt
med omverdenen, og derfor er
det vigtigt, at vi husker, at give
hinanden en god oplevelse, når
vores blikke mødes.
Bare sådan helt enkelt et lille smil?
Venligt, lavmælt, enkelt. Jeg ved
godt, at det smitter, smilet, men jeg
tror, vi får brug for det.
Vi sprittes ved.
Søren-Emil Stenkjær Schütt
Formand i afdelingsbestyrelsen

Kære alle beboere i
Luntoftegade...
VI ER HER, hvis du eller din familie har brug for rådgivning ift. økonomi, husleje, kontakt til

kommunen, hjælp til lektier eller måske har brug for at tale med nogen, om alt det der sker i denne
corona-tid.
Du kan ringe eller skrive til én af os fra NørreBrobyggerne i hverdagene fra kl. 9-17.
Eline:
Mia:
Mette N:
Simon:
Louise:
Amir:

23 30 36 12 | mail: ecf@kab-bolig.dk
40 19 99 76 | mail: mihf@kab-bolig.dk
40 20 02 38 | mail: mnl@kab-bolig.dk
30 45 77 98 | mail: simno@kab-bolig.dk
40 12 94 95 | mail: lsk@kab-bolig.dk
23 67 27 96 | mail: GY6j@buf.kk.dk

OPFORDRING TIL AT FØLGE FACEBOOK SIDER:
Gå på Facebook og følg:
AKB København, Lundtoftegade
Lundtoftegade, København N
Bydelsmødre og BABA har på deres facebooksider mange indlæg om, hvordan
man som familie kan komme i gennem denne tid. Følg dem her:
- Baba – fordi far er vigtig
- Bydelsmødre Danmark
Hvis du har brug for medicin eller andet fra apoteket:
- Apoteket på Borups Alles åbningstider: 08-20 (alle ugens dage)
- Steno Apotek, Vesterbrogade 6c: Døgnåbent. Telefon: 33 14 82 66
Har du brug for hjælp til indkøb, hundeluftning, eller vil du gerne hjælpe andre?
Så kontakt: Røde Kors på tlf.: 35 29 96 60 fra mandag til søndag kl. 09-19.
Du kan også udfylde en formular på deres hjemmeside: http://www.rodekors.dk/corona. Her kan
du også melde dig som frivillig.
Har du brug for at snakke med nogen?
Røde Kors og Boblberg (en digital platform for fællesskaber) har lavet et koncept , hvor man kan få
et digitalt ”besøg”. Altså en snak med en samtaleven fra Røde Kors. Det foregår digitalt, man kan se
hinanden, og det kræver ikke andet end en moderne telefon, computer eller ipad.
Det er et tilbud, som kan bruges af mennesker, der oplever ensomhed, og trænger til at tale med
andre. Find dem her: https://boblberg.dk/Snaksammen

Du kan også ringe og tale med en rådgiver hos Sct. Nicolai Tjenesten.
Hverdage 09-03 / weekend 13-03. Det er almenmenneskelig rådgivning om store og små ting i livet
Kontakt dem her: 70 12 01 10
Mødrehjælpen står også klar med hjælp, hvis du er gravid eller forældre med akut behov.
De har åbnet en akuttelefon, der har åben mandag 10-14 og torsdag 10-14.
Fang dem her: 33 45 86 60
Indbydelse til stiftende general forsamling for frivilliggruppen i Familiesjov og nye potentielle
frivillige
Tirsdag den 14. april indkalder frivilliggruppen for familiesjov til stiftende general forsamling.
Vi mødes kl. 16-18 i kantinen i Lundtoftegade 21a.
Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om vi må mødes mere end 10 personer er det vigtigt, at
I tilmelder jer til Louise Skytte (lsk@kab-bolig.dk), da mødet evt. flyttes til Skype og gennemføres
over nettet. Tilmeldingen er senest mandag den 13. april.
Familierådgivning covid-19:
Borgercenter Børn og Unge tilbyder i denne ganske særlige situation med Covid 19,
telefonrådgivning mandag til fredag i tidsrummet 10-21.
Råd og vejledning til børn, unge og forældre:
-

Har du behov for at tale om hvordan I som familie bedst får organiseret en hverdag med 		
hjemmeskole og struktur i hverdagen?
Hvordan kan I som familie give hinanden pauser.
Har du brug for redskaber til konflikthåndtering eller til samtale med dit barn/ung?
Ønsker du råd og vejledning i at tale med dit barn om corona eller til at guide din teenager til
hensigtsmæssig corona adfærd?
Er der konflikter, der er under optrapning, og ønsker du at drøfte med en rådgiver, hvordan
situationer kan nedjusteres?
Eller har du helt andre spørgsmål eller udfordringer, der relaterer sig til det socialfaglige 		
børne- og ungeområde?

-

Du kan ringe til os dagligt på telefon: 29 17 25 14
Her sidder der rådgivere fra Borgercenter Børn og Unge klar til at give
dig råd og vejledning.
I telefonen kan du møde:
-

Psykologer
Skole- og daginstitutionsrådgivere
Familierådgivere
Socialrådgivere

Kære Beboere,
Hermed en update fra de tiltag der er implementeret i driften foreløbigt indtil 14. april 2020, gældende for
Lundtoftegade.
- Ejendomskontoret er lukket for personlig henvendelse.
- Telefontiden er udvidet med 2 timer der hvor der normalt er åbent for personlighenvendelse.
Telefontid er nu kl. 8.30.-12.00.
- Der er ophængt opslag fra Sundhedsstyrelsen op i alle opgange med symboler på, hvordan man 			
gebærder sig iht. corona.
- Vi har lukket for udlejning af gæsteboligen, Pusterummet og beboerhuset.
- Kondiklubben er låst af.
- Der er lukket ned for ikke akutte beboerservice.
- Vi udskyder alle fejl- og mangelgennemgange.
- Vi afholder fra- og indflytninger som aftalt.
- Vi har aflyst alle ikke absolut nødvendige møder.
- De to administrative medarbejdere på kontoret skiftes til at arbejde hjemme.
- Gårdmændene laver kun nødvendigt arbejde i udeområderne og kun akut arbejde hos beboere.
- Rengøringspersonalet prioritere at spritte elevatorer og gelændre af.
- Alt personale er blevet informeret om at vaske og spritte hænder tit og ofte.
De bedste hilsner til alle beboer

Ejendomskontoret
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl.. 8.30-12.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Plant et frø
Forestil jer 699 frø poser plantet over hele Lundtoftegade. Vildt ik’?
I denne særudgave af Lundposten har du nok bemærket den lille pose
frø med smukke blomster. Den håber vi, at du vil være med til at sprede
ud over hele Lundtoftegade - og måske til naboen på den anden side af
gaden. Dem kan vi da sagtens dele med. Det kan være, de også trænger til
en lille opmuntring.
Vi har helt uden at snakke med driften opfundet konceptet Plant et frø.
Det er tanken, at hvis du bevæger dig ud på vores fællesarealer for at få lidt luft, selvfølgelig
på behørig afstand af andre, og finder dit yndlingssted i Lundtoftegade – så skal du så frøene.
Kommer du ikke på gaden, kan du måske få din nabo til at tage din pose med.
Frøene har godt at være et solrigt sted, og skal presses med en tommeltot eller en fodsål, så
de kommer lige ned under jorden. Cirka 6 uger efter såningen vil blomsterne skyde, og det
vil vare ved helt til efteråret.
Blomster i alle afskygninger vil hele sommeren pryde vores områder, og vi vil fra
vores altaner, eller forhåbentligt sammen i gårdene, kunne nyde synet og duften af et
blomsterHAV. Til gavn for os, sommerfugle, bier, fugleliv og luft.
Vi kan mindes tiden, hvor verden var sat på hold og glæde os over, at
friheden og fællesskabet igen kan blomstre i Lundtoftegade.
Til de af jer der passer godt på jer selv derhjemme, så kan frøene
plantes, når det igen er sikkert at bevæge sig ud.
Vi håber, I vil være med på legen, det virker bedst når vi alle er med.
Skulle du ved en fejl ikke have fået din frøpose, så giv os endelig besked
- så får du straks 2 poser, og selvfølgelig en plade chokolade.

I gården ved blok A/B har Christina,
en beboer her i Lundtoftegade, startet
et perlepladetræ. Vi vil gerne opfordre
alle børn og barnlige sjæle til at finde
perlepladerne frem og hjælpe os med at
få pyntet træet med jeres hjemmelavede
perleplader. Find kretiviteten frem og
vise os jeres perle-kunstværker ved
at hænge dem på træet. Hvor mange
perleplader kan vi mon komme op på i
denne lockdown periode?
Tusind tak for det gode initiativ
Christina.

Pynt et træ

I Lundtoftegade taler vi sammen
- præcis som vi plejer
MEN, nu gør vi det også på en anden måde. For i denne
tid, hvor vi skal holde os indendøre, er det måske blevet
lidt sværere at få en snak, med dem man plejer.
Derfor har vi et godt tilbud til dig. Du kan ringe til os,
Henny og Kim, hvis du har behov for at vende stort og
småt med en, der har lyst og tid til at lytte.
Vi kan måske også hjælpe dig med mindre opgaver, hvis
du skulle have brug for det.
Vi forsøger nemlig at samle et hold af frivillige beboere,
der gerne vil give deres naboer en hjælpende hånd.
Gamle puslespil/spil
Vil du gerne donere: Så vil Henny og Kim sørge for at få
dem hentet, sprittet af og delt ud.
Vil du gerne modtage: SÅ RING, de fordeler løbende.
Vi sidder klar med en frisk ’God Morgen’ hilsen og håber,
vi kan hjælpe dig godt i gang med dagen med en hyggelig
snak og et smil på læben. Det kan vi vist alle trænge til
lige for tiden.
Du kan ringe til os:
Mandag til Fredag, mellem kl. 8-10
Numrene er:
91 78 05 63 | 91 76 82 95

Tjek din nabo
Som beboere i Lundtoftegade bor vi
helt særligt og kærligt sammen. Vi har
alle naboer over, under eller ved siden
af os. Normalt ser vi hinanden i øjnene,
kører i elevator sammen og krammer i
gården.
Men i en coronatid er vi meget isoleret
fra hinanden, og vi mærker derfor
allesammen bekymringen for vores
nærmeste. Din nabo kan i virkeligheden
være en ven, du endnu ikke har tjekket
op på. Vi vil derfor gerne opfordre
alle til ekstra og forsigtig omsorg for
hinanden. Derfor lyder opfordringen
herfra: Tjek op på hinanden!
Vi syntes, det kunne være solidarisk
og lidt lækkert, hvis I hver især derfor
lavede en aftale med naboen om at
banke på hos hinanden en gang om
dagen. Bare lige for at sikre jer, at alle
har det godt og ingen mangler noget.
I behøver ikke, at åbne døren - det er
nok at give livstegn. Det er også en slags
nabokærlighed.
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OG

Jobopslag
Sammen om Gården,
Gaden & Parken

Er du i alderen 13-15 år og leder du efter et
lommepengejob, når coronakrisen er over,
så se her.
NørreBrobyggerne leder efter 12 nye klima
ambassadører.
Vi skal bruge 12 seje unge, der vil være med til, at gøre
Titanparken og Lundtoftegade til de bedste boligområder
til at sortere affald.
Du vil blive undervist i hvordan man sorterer affald,
hvordan de nye Affaldsspande fungerer. Du vil være med
til at lave seje kampagner og events og hjælpe dine ældre
naboer ned med deres Affald.

Du får 2-4 vagter i måneden.
Lyder det som noget for dig så skriv en kort ansøgning
til Louise Skytte.
Du kan skrive en mail på lsk@kab-bolig.dk eller sms
40129495
Vi starter op, så snart vi må komme tilbage på kontoret

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores nye boligsocialmedarbejder Fatma Tounsi.
De næste tre måneder kommer Fatma til at hjælpe beboere med at registrere deres udenlandske
eksamensbeviser, så vi kan få Lundtoftegade af den såkaldte ”ghetto”-liste.
Lundtoftegade er og har aldrig været en ghetto. Men at være
på ”ghetto”-listen kan eventuelt have alvorlige negative konsekvenser for beboerne i
Lundtoftegade.
Derfor er det vigtigt, at vi hjælpes ad for at komme ud af listen. Det gør vi bl.a. ved at registrere
beboernes udenlandske uddannelsesbeviser.
Så er du mellem 30 og 59 år, og har du en gymnasial,
erhvers- eller universitetsuddannelse, som du tog i et andet land end Danmark, og som du ikke
har fået registreret i Danmark, så kontakt Fatma hurtigst muligt på:
Telefon: 71 61 54 69 eller E-mail: fatou@kab-bolig.dk
På grund af den nuværede situation kan hun ikke gå rundt og hilse på jer. I stedet vil hun
ringe rundt til jer den kommende tid, for at høre om der er nogle, hun kan hjælpe med at få
uddannelsesbeviser anerkendt.

SÅDAN K AN

DU H JÆLPE

HER ER FORSLAG, SOM BÅDE KAN SÆTTES I GANG AF AFDELINGSBESTYRELSER OG AF BEBOERNE:
• NABO TIL NABO
Kender du allerede naboer, der måske har behov
for hjælp, så ring direkte til dem og hør, hvordan
du kan hjælpe. Det kan også være en god ide at
ringe til afdelingsbestyrelsen for at høre, om der er
en organiseret indsats i gang – og hvordan du kan
blive en del af den.
• KOMMUNIKATION TIL AFDELINGEN
OG MELLEM NABOER
Brug fungerende hjemmeside eller Facebook-grupper som redskab til at bede om hjælp eller tilbyde
hjælp i boligafdelingen. For de beboere, der ikke
er så meget på internettet, kan en telefon- eller
sms-kæde oprettes, eller der kan ringes på via
dørtelefonen for at høre om der er brug for hjælp.
• PRAKTISK HJÆLP
Nogle beboere kan have behov for praktisk hjælp
til fx at gå ned med skrald, købe ind eller lufte
hunden. Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe med at
sætte opslag i opgangen, hvor naboer kan tilbyde hjælp. Se vedhæftede eksempel på opslag.
Der kan også være lokale Facebook-grupper eller
hjælpenetværk.
Hvis man køber ind for mennesker, man ikke
kender, så skal man lige lave en aftale om, hvordan der betales. Fysisk kontakt og pengesedler
skal undgås, så mobilepay eller bankoverførsel er
bedst. Hvis den, man hjælper, ikke har mobilepay,
kan man over telefonen hjælpe med at få det gjort.
Gør gerne opmærksom på muligheden for at købe
ind via portaler som www.nemlig.com. REMA1000
har også en lignende service uden minimumskøbsbeløb for (gratis) udbringning.
•”VIRTUELLE KAFFEMØDER”
Virtuelle kaffemøder kan holdes via skype eller som
telefonsamtaler. Og fællessang fra altanen kan
arrangeres på Facebook og via opslag i opgangen.
Se eksempel fra Nørrebro: https://www.facebook.

• ENSOMME OG BEKYMREDE BORGERE
Mange mennesker kan blive bekymrede, nogle
måske bange i disse dage. Hverdagen er forandret, og man skal passe meget på sig selv og
andre. Særligt nogle af de sårbare og udsatte,
som i forvejen skal passe på sig selv,. Og som
måske ikke har gode venner og familie tæt på
sig, kan have det svært i øjeblikket. For at hjælpe
kan der fx oprettes telefonkæder og laves tryghedsopkald. Der kan laves Facebook- eller chatgrupper, hvor man kan skrive sammen, og der er
en række rådgivnings- og hjælpetelefoner, man
kan henvise til. Det gælder fx Psykiatrifondens
råd om angst for Corona: https://www.psykiatrifonden.dk/nyheder/2019/psykiatrifonden-raad-om-angst-for-corona.aspx
• INFORMATION OM FOREBYGGELSE AF SMITTE
Der kan hænges opslag i opgangene og skrives på
Facebook-grupper om, hvordan man bedst undgår
smitten naboer imellem. Sundhedsstyrelsen har
udarbejdet en plakat om, hvordan man beskytter
sig mod Corona-virus på 7 forskellige sprog. Materialet kan hentes på deres hjemmeside: https://
www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
• EKSTRA RENGØRING I OPGANGEN
Forsøg at finde frivillige i opgangen eller afdelingen, der én gang dagligt vil spritte/vaske håndtag,
gelænder, hoveddør eller dørtelefon og lignende
Husk at undgå fysisk kontakt. Hold afstand til hinanden, og vask eller sprit hænder.
Disse ideer er givet den 18.marts, under de regler
og anbefalinger fra myndighederne, som gjaldt på
dette tidspunkt. Hvis myndighederne ændrer anbefalinger, så skal man altid rette sig efter dem.

VIL DU HJÆLPE PÅ
ANDRE MÅDER, KAN
DU MELDE DIG TIL
FØLGENDE NETVÆRK:
• Røde Kors har et hjælpenetværk, der hjælper ældre
borgere i risikogruppen og i hjemmekarantæne. Har
du brug for hjælp, eller vil du være frivillig, kan du
ringe til 35 29 96 60 eller tilmelde dig netværket her:
https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp
• Vil du hjælpe regionens hospitaler, se: https://
www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Coronavirus-Frivillige-fagpersoner-kan-melde-sig-til-udvidet-beredskab.
aspx

ANDEN RELEVANT INFORMATION OG HJÆLPETELEFONLINJER SÆRLIGT VEDR. BØRN
• Børnetelefonen har en hotline: Ring 11 61 11
• UNICEF har lavet fem gode råd til, hvordan man skal
håndtere ens barns bekymringer for Corona: https://
www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-meddit-barn-om-coronavirussen/
• Det Nationale Sorgcenter har en hotline, som børn,
unge og forældre kan ringe til: https://sorgcenter.dk/
news/er-dit-barn-bekymret-for-corona-ring-til-vores-nye-hotline/
• Podcast om unge og Corona: https://ungterapi.
dk/2020/03/16/corona-angst/

Har du brug for hjælp eller rådgivning, så ring til Den
Boligsociale Enhed i KAB på 38 38 19 54/38 38 19 23
eller mail til stpa@kab-bolig.dk / miwa@kab-bolig.dk

Exitcirklen hjælper psykisk voldsramte under
coronakrisen

Her kan du få gratis hjælp
Sidder du isoleret og er udsat for psykisk vold?

Tag kontakt til Psykisk Vold Linjen
Linjen er for alle deltagere i Exitcirklens
samtalegrupper og alle andre, der er udsat for
psykisk vold.
Du kan ringe og få en samtale om din svære
situation og blive skrevet op til en samtalegruppe
eller et individuelt forløb.

Vi lytter til dig og din situation uden at
vurdere eller dømme.

København:
Alle hverdage kl. 10-12 – Sherin Telefon: 51 70 03 93,
sherin@exitcirklen.dk.
Alle hverdage kl. 16-18 – Viktoria Telefon: 31 31 15 93,
viktoria@exitcirklen.dk.

Fyn:
Send en mail og du bliver ringet op:
venke@exitcirklen.dk.

Jylland:
Send en mail og du bliver ringet op:
camilla@exitcirklen.dk.

Novel coronavirus
Protect yourself and others
The novel coronavirus typically spreads from one person to another in places
with many people present via direct physical contact (shaking hands, hugging,
kissing, etc.) and via droplets when an infected person coughs or sneezes.
Take care of your health and protect others by doing the following:

Wash your hands frequently
or sanitize your hands with
an alcohol-based hand rub

Limit physical contact
– avoid handshakes, refuse
kisses on the cheek and
avoid hugging

coronasmitte.dk

Cough or sneeze into your
sleeve, not your hands

Be diligent with cleaning
– both at home and in
your workplace

If you are older or have
a chronic illness, avoid crowds
of people and advise others
to be aware of your condition

sst.dk/corona-eng

فيروس كورونا الجديد
احم نفسك واآلخرين
ِ  وذلك مثالً من خالل،فيروس كورونا الجديد ينتشر عادة في أماكن يتواجد فيها العديد من الناس
إحم نفسك واآلخرين بهذه النصائح المفيدة
ِ .المصافحة باليد والقطرات الصغيرة من السعال والعطس

اغسل يديك غالبا ً واستعمل معقم اليدين

 وقبالت الخدود،تجنب المصافحة باليد
واالحتضان – قلل من االتصال الجسدي

coronasmitte.dk

– إن كنت مسنا ً أو لديك مرض مزمن
حافظ على مسافة فاصلة بينك وبين
اآلخرين واطلب منهم مراعاة ذلك

sst.dk/corona–eng

Yeni koronavirüs
– Hem kendinizi hem de
başkalarını koruyun
Yeni corona virüsü hem özellikle kalabalık yerlerde el sıkışma, kucaklaşma ve
öpüşme gibi fiziksel temasla hem de bir kişinin hapşırması veya öksürürmesinde damlacıklarla kişiden kişiye geçer. Şu yöntemleri uygulamakla hem kendi
sağlığınızı hem de etrafınızdaki insanların sağlığını koruyacaksınız:

Fiziksel temasları
sınırlayın. Hem evinizde
hem de iş yerinizde iken el
sıkışmalar, öpüşmeler ve
kucaklamalardan sakınıp
kaçının

coronasmitte.dk

Jeermiska cusub ee Karoona wuxuu ku faafaa goobaha dadka ku badan
yahay, salaanta gacanta, dhibco candhuuf ah qufaca soo raaca ama
hindhisada. Ilaali naftaada iyo dadka kaletalooyinkaa wanaagsan.

Dhaq/Mayr gacmaha
marar badan ama istcimaal
alkohol gacmaha lagu
nadiifiyo

اسعل واعطس في ثنية ذراعيك – ليس في يديك

أولي عناية بالنظافة – سواء في المنزل
أو في مكان العمل

Sık sık ellerinizi yıkayınız ya da
alkollü dezenfektanla temizleyin

Jeermiska cusub ee
koroono-Ilaali naftaada
iyo dadka kale

Ellerinize öksürmeyin ve
hapşırmayın. Giysinizin
koluyla ağzınızı kapatın

Hem evinizin hem de
iş yerinizin temizliğine
fevkalâde önem verin

Yaşlıysanız ya da kronik
bir hastalığınız varsa
kalabalıklardan uzak durun
ve durumunuzla ilgili
anlayış gösterilsin diye
görüştüğünüz kişileri uyarın

sst.dk/corona–eng

Ka taxadar, dhunkashda
dhabanka, habta, iyo xadid
taabashada jirka

Ku qufac ama hindhis
dhudhunka gacanta,
ha ku Qufac ama
hindhis dhudhunka
gacmaha

Ka taxadar nadaafada,
guriga iyo shaqada
labadaba

Haddii aad qof weyn tahay
ama qabtid xanuunada
karooniga ah, ka fagoow
dadka, weydii dadka inay
taxadir kuu yeeshaan

coronasmitte.dk

sst.dk/corona
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with many people present via direct physical contact (shaking hands, hugging,
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BANKOSPIL MED SPÆNDING OG HYGGE
I banko bliver der spillet med 90 numre, og
spændingen er altid i top. Hver lejlighed får
tre plader med tilfældige numre mellem 1–90.
Bankopladerne har 3 rækker, med 5 tal i hver.
I løbet af spillet er der præmier til dem, som
først får en række fyldt på den vandrette led og
til den, der først får fuld plade.
I hver runde bliver der trukket et nummer fra
bankohjulet, og det bliver råbt op i højttaleren.
Hvis nummeret stemmer overens med et af
de numre, du har på din plade, ligger du en
genstand over nummeret. Undervejs kan de
spillere, der først får 1 eller hele pladen fuld,
vinde gevinster og præmier fra lokale butikker.
Har du en række eller plade fyldt råber du
BANKO så hele Lunden kan høre det.
Banko er historisk set et af de mest populære
fællesspil pga. de letforståelige regler, og den
garanterede spænding.

HISTORIEN OM BANKO

Tag med på en historisk rejse tilbage til det
gamle Italien, og find ud af, hvorfor banko
egentlig hedder banko.
Banko kan spores tilbage til middelalderens
italienske pengelotterier: ”Lo Giuoco del Lotto
D’Italia.”. I disse lotterier spillede befolkningen
lystigt om penge, og brugte derudover spillet
som et afbræk fra en til tider hård hverdag –
ligesom vi gør det i dag! Ens lykke kunne vende
på en tallerken, hvis man vandt den store pulje
i middelalderens samfund, som ellers gjorde
det svært at bryde den feudale samfundsstige.
Ordet banko stammer fra det italienske ord
’banco’, som betyder bank. ’Banco’ blev brugt i
middelalderens Italien til at betegne den sum
penge, der blev spillet om i diverse kasinospil.
Når en spiller derfor råbte: ”Banco”, betød det
noget i retningen af: ”Jeg modtager væddemålet
om banken/puljen” eller ”Banken er vundet”.
Det spil vi i dag kender som banko, henter sit
udråb fra det sidste udtryk: ”Jeg har
vundet banken!” eller bare ”banko!”. En anden
betydning ordet banco har på italiensk, er
”bænk”. Historikere mener, at dette kommer

fra de borde og bænke pengevekslerne i
middelalderens Firenze arbejdede ved. Disse
borde blev i folkemunde refereret til som
”banco”, og var altså et område med mange
store summer på. At vinde ”banco” var derfor
ikke helt dårligt.
I dag spiller mennesker overalt på kloden
stadig banko. Både fordi det er hyggeligt og
socialt, men også fordi det er fedt at hapse den
store jackpot og udbryde: ”Banko!”

BANKO-UDTRYK OG TAL

Fordi banko altid har været et socialt spil, er
der opstået en helt særlig banko-jargon, som
spillere af banko lystigt bruger. Er du en ægte
banko-spiller? Ved du hvad ’Røvballerne’, ’To
tykke damer’ eller ’Dronning Ingrid’ betyder?
Hvis du har brug for at læse en smule op
på bankoudtrykkene, kommer vi dig til
undsætning. Vi har nemlig samlet alle de mest
kendte og elskede bankoudtryk lige her:
1 = En mand eller den ensomme.
2 = Næstkommanderende/den er go’.
3 = Røvballerne.
5 = Mand i live.
7 = En mand med en brækket hals.
8 = En tyk dame.
11 = To tynde drenge.
13 = Det uheldige tal.
18 = Et umage par.
19 = Nimmer nutten.
22 = Vilde svaner.
24 = Juleaften.
25 = Juleaften i England.
27 = Dronning Ingrid.
40 = Smør 40.
42 = 60 i base 7.
60 = HURRA.
66 = Lange tasker.
68 = Hippie.
69 = Det frække tal/hos dig eller mig.
77 = De to drenge med brækket hals.
81 = Det umage par.
88 = To tykke damer.

“Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.”
Som regel er vores mest fortærskede talemåder netop blevet så
fortærskede, fordi de rent faktisk rummer en sandhed. Således også i
dette tilfælde.
For et par uger siden var det svært at tro på, og vi ville da stadig langt
hellere have været foruden – men coronakrisen har også ført noget
godt med sig.

Den røde tekst
viser alle de nyeste
artikler du kan læse
inde på
mitnorrebro.dk

Ugens bedste nyhed er, at dieselforureningen på Nørrebro er halveret, siden
regeringen for to uger siden varslede en nedlukning af landet.
En anden positiv sideeﬀekt af vores p.t. meget isolerede hverdag er, at kreativiteten begynder at pible
frem, og nørrebroerne finder nye måder at være sammen på med afstand – som fx at synge sammen
fra altaner og vinduer hver dag kl. 17 eller, som i AKB Lundtoftegades tilfælde, at arrangere et
enormt altanbanko med 1.600 mennesker fordelt på 699 lejligheder i 12 etager.
I den forgangne uge har der også været ros fra politiet for at have fået styr på det med ikke at gå og
sidde for tæt om Søerne og på Dronning Louises Bro.
Alt dette ændrer dog ikke ved, at såvel det lokale butiks- og restaurationsliv som bydelens
håndværkere stadig har stærkt brug for, at vi bakker op og køber lokalt. Det har vi haft to artikler
om i den forgangne uge, og der er flere på vej – følg med på www.mitnorrebro.dk eller på vores
Facebook-side, hvis du ikke kan vente til næste nyhedsbrev med at læse mere om det.
Forvent også snart at høre mere om, hvad det betyder for kulturinstitutionerne på Nørrebro,
at politikerne på Københavns Rådhus netop har vedtaget en hjælpepakke til byens kulturliv – i
mellemtiden kan du få en dosis lokal kultur via dette digt om Søerne fra den lokale forfatter Jesper
B. Korndal samt her i Poul-Erik Pløhns skønne artikel om stripteaseskuespilleren, visevrøvleren,
de højt elskede lokale operettestjerner og en række andre farverige skikkelser på Nørrebros Teater i
anledning af Teatrets Dag den 27. marts.
Pas på jer selv og hinanden, så vi snart kan vende tilbage til det Nørrebro, vi kender og elsker.
Mette Trudsø,
redaktør for og udgiver af Mit Nørrebro

Gå ind på www.mitnorrebro.dk eller følg facebook-siden: Mit Nørrebro
Så er du altid opdateret på, hvad der sker på Nørrebro i denne coronatid
- og tiden efter...

