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

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

Beboerbladet husstandsomdeles til alle
beboere den første uge i måneden
– undtagen i august og januar.

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

Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Hvordan er det at bo i Lundtoftegade?

Kære naboer,
På afdelingsmødet i maj blev der
sat penge af til at udvikle på vores
fælles udearealer.. En mindre del
af pengene er gået til udviklingen
af gården ved blok G, hvor et meget spændende projekt blev besluttet for ganske nylig – jeg glæder
mig til at kunne vise billeder af det
i det næste nummer af Lundposten. Det har været en fantastisk
god proces, hvor blokrådet i Blok
G, afdelingsbestyrelsen og flere
andre parter har udviklet på det
nye gårdprojekt.
Vis os Lundtoftegade
Men det er ikke kun gården ved
Blok G, der skal udvikles. Efter
knap 1 ½ års arbejde er vi nu klar
til at starte på et større projekt, der
gælder hele Lundtoftegade.
På sigt skal det føre mange ting
med sig: En stor omlægning af
vores udearaler, at flere deltager
i vores fællesskab og er aktive i
vores lokalmiljø og meget mere.
Og vi starter snart: Lørdag den 16.
november skal I vise os Lundtoftegade. Det bliver et arrangement
med udgangspunkt i Pusterummet, hvor der vil være kaffevogn
og lune boller. Herfra bliver vi i

hold sendt ud i forskellige udeområder og får mulighed for at se på
Lundtoftegade på nye måder. Det
er virkelig vigtigt, at så mange som
overhovedet muligt kommer ned
og bruger en time – så vi sammen
kan begynde rejsen. Kom og drøm
–det bliver spændende!!
Nultolerence-politik
Spændende er det til gengæld
ikke, at vi i organisationsbestyrelsen i AKB København har vedtaget en såkaldt nultolerancepolitik.
Det vil sige, at hvis et medlem af
en husstand overtræder straffeloven kan hele lejemålet risikere
at blive smidt ud. Jeg var ikke
enig i denne beslutning, og det er
ikke den måde, vi ønsker at gøre
tingene på i Lundtoftegade. Der er
mange grunde til, at jeg synes, beslutningen er et meget uhensigtsmæssigt signal at sende. Desværre
var der bred enighed i organisationsbestyrelsen om, at det er den
rigtige beslutning. Mere information følger i jeres postkasser.
3 x talerum
Jeg tror ikke nultolerance er en af
de værdier, vi bygger på i Lundtoftegade. Det strider i hvert fald

imod vores visioner, som vi har
vedtaget på afdelingsmødet. Men
det kunne da være spændende at
undersøge, hvad vores grundfortælling er. Med udgangspunkt i
visionerne har vi derfor arrangeret
tre aftener, såkaldte Talerum, hvor
vi skal høre oplæg, snakke sammen og diskutere. Hvert talerum
har et tema, og det første er socialt
ansvar: Kom og vær med den 27.
november kl. 19-20.30 hjemme
hos mig og min kæreste Karoline.
Slutteligt: Tusind tak for et godt
åbent hus-arrangement. Vi var
mange samlet i beboerhuset, dog
mest de aktive i foreninger, men
også enkelte nysgerrige kiggede
forbi.
Vi ses mellem blokkene!
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i afdelingsbestyrelsen

Din afdelingsbestyrelse
Formand
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Kontakt afdelingsbestyrelsen på mailen
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

I Lundtoftegade blomstrer
frivilligheden og foreningerne
I Lundtoftegade er mange beboere
involveret i frivilligt arbejde. Nogle af foreningerne har eksisteret
i over 40 år, og hvert år kommer
der nye til. Når du laver frivilligt
arbejde der, hvor du bor, kan du
være med til at gøre det til et bedre
sted at bo. Både for dig selv og for
andre. Du kan selv gøre brug af de
muligheder, som foreningen giver,
samtidig med at du selv er med til
at sætte rammerne.
Foreningerne er yderst vigtige
Foreningslivet og frivilligheden er
vital for Lundtoftegade, for det at bo
et godt sted, handler ikke kun om, at
elevatoren dur eller græsplænen ser
er slået. Det handler også om fælles-

skab, og det er lige præcis det, som
foreningerne og aktiviteterne sørger
for, der er i Lundtoftegade. Derfor
sætter vi her fokus på foreningerne og
aktiviteterne i Lundtoftegade.
Det kan være, du får lyst til at deltage
i nogle aktiviteterne, eller ligefrem
ønsker at blive frivillig selv. Så kan du
nemlig være være med til, at flere
lærer hinanden at kende og være
med til at gøre det mere trygt at bo
her. Du kan også være med til, at
folk mødes om deres interesser, fx
håndarbejde, teater eller sport.
Forskellige former for frivillighed
Hvis det er tilfældet, kan du være
frivillig i Lundtoftegade på flere

måder: Du kan være frivillig i en
forening, som er for en bestemt
gruppe beboere, og hvor man skal
være medlem for at deltage (fx
Trivselsklubberne, Kondiklubben
og Kvindeklubberne). Du kan
være frivillig i en forening, som
laver aktiviteter, der er åbne for
alle interesserede beboere (fx
Fælleshaven, Bogklubben og
Flittige hænder). Eller du kan være
frivillig i en af NørreBrobyggernes
aktiviteter (fx Familiesjov og
Børnetøjsbyttebiksen).
Uanset hvad: Læs mere her i
Lundposten, og bliv klogere på de
mange muligheder, der er her i
Lundtoftegade!

Foreninger og aktiviteter
• Bogklubben (Blok E ved nr. 31)

• Blokråd AB og G

• Bogcaféen (I nr. 47A)

• Cykelværkstedet (Blok G ved nr. 19)

Her kan man hver mandag bytte og låne bøger
gratis og drikke kaffe og hygge.

I lige uger om tirsdagen klokken 13.00 mødes
en gruppe beboere til højtoplæsning og kaffe og
diskussion.

Blokrådenes mødes med jævne mellemrum for at
styrke beboernes indflydelse på og trivsel i egen
blok og varetager bl.a. forskønnelse af udearealer.

Beboere kan hver tirsdag aften gratis reparere
deres cykler i værkstedet. Her står de frivillige klar
med gode råd og vejledning.

• Børnetøjsbyttebiksen (Blok E ved nr. 37) • Familiesjov
Hver torsdag eftermiddag kan du bytte børne-og legetøj
i kælderen i nr. 37, hvor der også er hyggeligt at være.

Den sidste tirsdag hver måned er der familiesjov
med højtlæsning, leg, kreativt værksted og stor
fællesspisning i Beboerhuset.

• Driftsudvalget

• Flittige hænder (Blok E ved nr. 31)

• Festkorpset

• Fælleshaven (Haven ved ejendomskontoret)

• Fædrenetværket (Blok D ved nr. 51)

• Kondiklubben (Kælderen i Netto-gården)

• Katteudvalget

• Kvindeklubberne (Under vaskeriet ved nr. 43)

• Kunst- og kulturforeningen

• Natteravnene (Blok E ved nr. 31)

Udvalget består af beboere, der sammen med
Ejendomslederen tager beslutninger om driften af
Lundtoftegade.
En sammenslutning af beboere, der arrangerer
fester og underholdning i Lundtoftegade,
eksempelvis julemiddag og fastelavnsfest.

Et netværk for fældre og deres børn, der har fokus
på socialt samvær, debatarrangementer og ture.

Medlemmerne passer i fællesskab områdets vilde
katte: Fx fodring, sterilisering, øremærkning og
dyrelægebesøg ved sygdom.
Foreningen skaber kulturelle arrangementer og
udstillinger i Lundtoftegade.

Hver mandag mødes klubben om håndarbejde og
hygge – her kan du få gode råd hos de andre, hvis
strikke- eller hækletøjet driller.

En fælles have i Lundtoftegade, hvor medlemmerne
dyrker grøntsager, blomster og krydderurter.

Som medlem kan du bruge klubbens træningslokaler
i kælderen under Netto. Der er også tidspunkter
forbeholdt kvinder.
Der findes flere kvindeklubber i Lundtoftegade, der alle
har fokus på socialt samvær og fællesspisning.

Fredag og lørdag i aften- og nattetimerne trækker de
frivillige natteravne i de gule jakker og skaber tryghed
blandt de unge i nattelivet.

• Multikælderen (Under vaskeriet ved nr. 21) • Pensionistforeningen
Du kan booke lokalet under det lille vaskeri i
nr. 21, hvis du fx skal holde børnefødselsdag,
strikkeklub eller andre hyggelige arrangementer.

Anden onsdag hver måned afholder foreningen
bankospil i Beboerhuset, hvor man også kan spise
smørrebrød. Derudover en årlig fællestur.

• Pigeklubben (Blok F ved nr. 29)

• Pusterummet (I nr. 47A)

• Til Vægs

• Skraldeudvalget

• Træværkstedet (Blok G ved nr. 19)

• Trivselsklubberne

Her mødes unge kvinder, som er over 18 år, om
socialt samvær og frivillige aktiviteter med jævne
mellemrum.
Kunstprojekt og en udstillingsplatform i Lundtoftegade, der bl.a. viser videokunst på gavl-skærmene,
og som hører under Kunst- og kulturforeningen.
Hver tirsdag aften kan beboere bygge i træ med
mulighed for at låne værktøj og få gode råd og
vejledning af frivillige.

Henvend dig til afdelingsbestyrelsen,
hvis du ønsker at komme i kontakt
med foreninger og aktiviteter!

Hver mandag kan du få du billigt smørrebrød,
hygge, en tår kaffe og en snak om alt fra hækleopskrifter til rigets tilstand, samt årlige ture.
Udvalget består af beboere, der sammen
med Ejendomslederen tager beslutninger om
etableringen af et nyt affaldssorteringssystem.

AB: Blok B ved nr. 69, CD: Blok C ved nr. 65
EF: Blok E ved nr. 41, G: Blok G ved nr. 11
Der eksisterer fire trivselsklubber, hvor beboere fra
blokkene mødes og snakker, spiller billiard, spiser
sammen, holder fest og laver andre hyggelige aktiviteter.

Sådan laver du en forening
Når du skal lave din egen aktivitet eller forening, skal du først og
fremmest følge nogle bestemte
regler. Reglerne hedder Spilleregler
for afdelingens foreninger og aktiviteter, som er blevet vedtaget til et
afdelingsmøde, dvs. af Lundtoftegades beboere i fællesskab.
Du kan finde og læse spillereglerne
på Lundtoftegades hjemmeside
www.lundtoftegade.dk under fanen
”Aktiviteter”. For en printet udgave
kan du henvende dig til afdelingsbestyrelsen i deres åbne træffetid
i Beboerhuset i nr. 41B den første
tirsdag og tredje torsdag i måneden
kl. 16.30-19.30.
Få hjælp
Hvis du vil have hjælp til at oprette
en forening, kan du få hjælp i afdelingsbestyrelsens åbne træffetid,

som allerede nævnt, eller skrive en
mail til bestyrelsen på akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.
Du kan også kontakte netværksmedarbejder Mette fra NørreBrobyggerne på tlf.nr. 4020 0238
eller mail mnl@kab-bolig.dk eller
komme forbi Ejendomskontoret i
nr. 21A.
Støtte og forpligtelser
Som forening kan du både søge om
at få et lokale til din aktivitet helt
gratis, låne beboerhuset og søge
om penge hos afdelingsbestyrelsen.
Der er som allerede nævnt også
nogle forpligtelser, bl.a. skal du
holde generalforsamling og reklamere her i Lundposten. Få overblikket på næste side, og husk, du
kan finde hjælp hos afdelingsbestyrelsen. Held og lykke med det!

Nyttige adresser, hvis du vil
lave din egen forening:
Beboerhuset i nr. 41B:
Beboerhuset kan lånes
gratis af foreninger –
spørg om ledige tider på
Ejendomskontoret.
Ejendomskontoret i nr.
21A:
Her får du udleveret nøgler
til lokaler og skal aflevere fx
medlemslister.
NørreBrobyggerne i nr.
21A: Her kan du få hjælp
til at udvikle din forening
og komme i kontakt med
samme interesse som dig.

ALLE FORENINGER KAN :

• Søge penge til aktiviteter hos afdelingsbestyrelsen: Find
ansøgningsskemaet på www.lundtoftegade.dk under
"Aktiviteter", eller henvend dig til afdelingsbestyrelsen

• Låne Beboerhuset, Pusterummet og Multikælderen gratis
• Søge om at få et lokale
ALLE FORENINGER SKAL:

• Holde generalforsamling en gang om året. Indkaldelse til og
referat fra generalforsamlingen skal afleveres til afdelingsbestyrelsen og beboerbladet Lundposten

• To gange om året aflevere en medlemsliste til afdelingsbestyrelsen
og på ejendomskontoret

• Deltage i det årlige Åbent hus for alle beboere i Lundtoftegade
• Reklamere mindst to gange årligt i beboerbladet Lundposten

DIt MIT

VL U N OD T ORF T E EG A DSE

Vis Os Lundtoftegade
Vi byder på boller, kaffe og en
anderledes gåtur

D. 16.11.2019, kl. 10.00 - 15.00
Ved Pusterummet

Kære beboere i Lundtoftegade
Vi skal ud og opleve Lundtoftegade på en ny måde og
indsamle jeres idéer og tanker til, hvordan fremtidens
Lundtoftegade skal se ud. Det hele tager én time.
Vi glæder os til at se dig!
For mere information:
Skriv til Mette Nisgaard Larsen på mnl@kab-bolig.dk

DIt MIT

VL U N OD T ORF T E EG A DSE

Talerum

Vi byder på tre spændende samtaler
D. 27.11, 11.12.2019 og 15.01.2020
Kl. 19.00 - 20.30

Kære beboere i Lundtoftegade
På tre aftener i de mørke måneder kan du opleve et panel
af spændende mennesker tale om nogle af Lundtoftegades
værdier som almen boligforening. Vi byder på snacks og
noget varmt at drikke. Kom og lyt - eller bland dig i samtalen,
hvis du har noget på hjerte!
27.11.19: Talerum 1 - Socialt ansvar (i Søren-Emil Schütts stue)
11.12.19: Talerum 2 - Solidaritet (på vaskeriet)
15.01.20: Talerum 3 - Deltagelse (i Klubben)

Det sker
Julemarked

Vær i god tid, og køb håndlavede julegaver og
julepynt, samtidig med at du får en dejlig og
hyggelig lørdag ud af det. Aktivitetshuset på Baldersgade 3C holder nemlig julemarked lørdag
den 9. november. Markedet finder sted klokken
10-14.00, hvor der både er loppemarked, tombola og salgsboder med håndarbejde og lækkerier.

Generalforsamling
Pusterummet holder stiftende generalforsamling
onsdag den 13. november klokken 16 i nr. 47A.
Under generalforsamlingen skal Pusterummet
konstitueres som forening, der skal vedtages vedtægter og vælges bestyrelsesmedlemmer. Alle er
velkomne, og der vil i opgangene på forhånd blive
hængt et opslag op med en mere udførlig dagsorden for generalforsamlingen.

Kunst i 361°

Du kan opleve virtuel reality-værket ”361°” i
indgangspartiet på ejendomskontoret i nr. 21A
hver første torsdag den 14. november klokken
16-18.00. Kunstværket er permanent, kurateret af
Til Vægs og skabt af Peter Holmgård i samarbejde
med filmfotograf Henrik Ørslev og musiker P. O.
Jørgens. Du kan låne et par VR-briller, og som i
en port mellem to verdener vil du kunne stå og
opleve den nye virkelighed udfolde sig.

Opslagstavlen
Værelse eller lejlighed søges
Hvis du vil leje et værelse ud, eller
skal du ud og rejse og leje din lejlighed ud? Så står jeg og mangler et
sted at bo! Jeg er kvinde, 63 år og
SOSU-assistent. Jeg er svensk og bor
nu i Sverige, men vil flytte nærmere
min datter og børnebørn, som bor i
lundtoftegade.
Kontakt mig gerne på mail:
leyla.gransell@gmail.com
Venlig hilsen Lena

Besøg på modersmål
Kender du et ældre, ensomt menneske
med etnisk minoritetsbaggrund, som
har brug for kontakt på sit modersmå
l?
Foreningen Verdens Kvinder består af
frivillige, der taler en lang række modersmål, så tag endelig kontakt til dem
på mailen: kontakt@verdenskvinder.dk
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Bidrag til Lundposten
Opskrifter, læserbreve, gode historier,
ting du vil sælge eller bytte, nyheder
fra foreninger og aktiviteter og andet,
du gerne vil dele med dine naboer.
Send tekst og gerne billede
til redaktionen!

Julemiddag
Lørdag den 7/12-19
fra Kl. 18 til 19!
Så banker julen snart på
døren og Festkorpset vil
som sædvanlig diske op
med en dejlig hjemmelavet
julemiddag med Flæskesteg
og Ris á la mande!
Billetter til Julemiddagen koster:
25,- for børn under 15 år
50,- for beboere og frivillige
75,- for gæster

10,- for Gløgg & 3 æbleskiver
Billetterne købes hos:
Henny, 39,4.th & Lotte, 67,1.tv,
samt på ejendomskontoret i
åbningstiden.

SENEST FREDAG DEN 29/11

Lørdag den 7/12 – 2019
Kl. 20 i Beboerhuset 41B
(Dørene åbnes kl. 19.30)

Der er 10 spil og
præmierne er primært
indtægten fra salg
af plader, der koster
10,- pr. plade.
Der vil være Gløgg og
3 Æbleskiver til alle
der har købt en billet.
Billetprisen er 10,-

Billetsalg, - se modsatte side!

Det sker
Soon x Nuri

Hos vores gode naboer Urban 13, der bor under
Bispeengbuen, er der fredag den 15. november
klokken 20 fuldt blus under soul- og pop-gryderne! Musiker-duoen Soon vil sende dig mod
sene nætter og eftertænksomme dage med deres
lækre produktioner. Du kan samme aften opleve
Nuri, der producer og perkussionist fra Tunesien.Det er gratis, men book en billet på forhånd
via Urban 13’s Facebook-side, da der begrænsede pladser.

Små besøgsvenner
Momunity skaber mindeværdige oplevelser, når
de tirsdag den 19. november klokken 10.30 til
cirka 12 besøger Slottet Plelejehjem. Her besøger
mødre og deres børn de ældre på plejehjemmet,
som er glade for kontakten. Hvis du har lyst til at
være med til en hyggelig formiddag i ny og næ,
kan du tilmelde dig på noerrebro@momunity.dk
eller blive medlem af Facebook-gruppen Slottets
Små Besøgsvenner – Momunity Nørrebro.

BytteKælderen

Nu kan du bytte og aflevere dine brugbare ting og
sager i Lundtoftegade! Du finder BytteKælderen
i Multikælderen under det lille vaskeri, lige ved
siden af Ejendomskontoret. Hver torsdag klokken
16-18 står Elsebeth og Lotte klar til at modtage de
ting, du ikke skal bruge længere, men som andre
kan få glæde af – dog kan du ikke aflevere tøj, fodtøj og møbler i BytteKælderen.

Det sker
Loppemarked

Den lokale forening Nørrebro United, der træner
fodboldhold på banerne her i Lundtoftegade, holder loppemarked lørdag den 23. november klokken 10-15.00 på Husumgade 44. Det er Nørrebro
Uniteds U13 og U19 drengehold, der arrangerer
loppemarkedet. Her kan du både købe en bod og
gøre et godt fund, samtidig med at du støtter Nørrebro Uniteds vigtige arbejde.

Talerum nr. 1

Afdelingsbestyrelsen og LABLAND arkitekter
inviterer alle beboere til at deltage i en række
debatarrangementer. Her skal vi se nærmere på
udfordringer, værdier og potentialer i Lundtoftegade. Debatarrangementerne hedder Talerum,
og første gang er onsdag d. 27. november klokken 19-20.30 hjemme hos bestyrelsesformand
Søren-Emil Schütt, og temaet er socialt ansvar.
Tilmeld dig hos Thea Green på tg@labland.dk.

Julehygge

Fredag den 6. december er der julehygge i Pusterummet i nr. 47A, hvor alle er velkomne. Der
vil blive serveret glögg og æbleskiver og sunget
julesange. Desuden kan du lære mere om, hvorfor
vi egentlig fjerer jul. Sognepræst fra Stefanskirken
Thomas Høg Nørager lægger nemlig også vejen
forbi Pusterummet denne december-aften.

Få indflydelse på vores
fremtidige solcelleanlæg
– bliv en del af arbejdsgruppen!
Vi skal have nye solcelleanlæg på hustagene i Lundtoftegade. Solcelleanlægget vil være med til
at nedsætte vores udledning af CO2, og det er en betingelse for projektet, at anlægget i sidste
ende giver en økonomisk besparelse for os beboere.
Afdelingsbestyrelsen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af otte beboere, der i
samarbejde med administrationen beslutter, hvordan projektet skal føres ud i livet. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en indstilling til afdelingsmødet i maj 2020, hvor de endelige tekniske, grønne tiltag og økonomiske forudsætninger for beboerne står beskrevet. Efter
afdelingsmødet opløses arbejdsgruppen.
Hvis du er interesseret i at være en del af arbejdsgruppen,
kontakt afdelingsbestyrelsen på akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.

Følg med på facebook
Lundtoftegade, København N

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

AKB København, Lundtoftegade

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

Til Vægs – Lundtoftegade

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

praktisk information
Servicenumre

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

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

Affald

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

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

Måneden, der gik

Der findes et væld af foreninger og aktiviteter i Lundtoftegade. I oktober afholdte afdelingsbestyrelsen sammen med foreningerne åbent hus i Beboerhuset. Her kunne alle
beboere dukke op og høre nærmere om alt fra Bankoklubben til Kvindeklubben, men
også om de mange forskellige udviklingsprojekter, der finder sted for tiden.

En kølig oktober-aften havde Almen Modstand i samarbejde med Copenhagen Underground inviteret alle interesserede til lækker middag i vores beboerhus. Maden var
lavet Foodsharing Copenhagen, og efter middagen blev filmen Class Divide vist og
fuldt op af en debat blandt de fremmødte om gentrificering og klasseskel i storbyer.

Kalender

Foto: Kirsten Ibsen Kure

November
Fredag 8.

• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen
• Birthday bash hos Mellemrummet

Lørdag 9.

• Loppemarked i Nørrebrohallen
• Repair café hos Kølsters Tolv Haner

Søndag 10.

• Stille og rolig aften i Sjællandsgade Bad

Torsdag 14.

• Mormormad i Simeons Kirke
• Tarteletter ad libitum hos Natcaféen

Fredag 15.

• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen

Søndag 17.

• Veras Market under Buen
• Loppemarked i Ravnsborggade/Ryesgade
• Bøn & Brunch i Brorsons Kirke

Tirsdag 19.

• Annas Folkekøkken i Anna Kirke

Torsdag 21.

• Mormormad i Simeons Kirke

Fredag 22.

• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen

Søndag 24.

• Veras Market under Buen

Tirsdag 26.

• Folketonesalmer, jazz og fællessang
i Brorsons Kirke

Torsdag 28.

• Mormormad i Simeons Kirke

Fredag 29.

• Juletræet tændes på Balders Plads
• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen

Lørdag 30.

• Flids julemarked i Nørrebrohallen

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