Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Grønne Generationsmøder
Dato for projektets afholdelse?
13. april – 1. december 2019
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
43.000
25.000
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Fra april til december måned har unge mellem 13-18 år skabt aktiviteter for Amagers borgere med fokus
på den vilde, spiselige natur fra fælled til strand. Et særligt fokus har været på brugerne af
aktivitetscentret Peder Lykke Centret, da mødet mellem de unge og de ældre ellers sjældent finder sted.
Oplevelserne omkring den spiselige natur har udover at foregå på fælled og strand fundet sted på
Sundby Kirke Plads, Musiktorvet, i Prismen, Lergravsparken og naturligvis i Peder Lykke Centret. 17
dage har været dedikeret til den vilde spiselige natur på Amager og aktiviteterne fandt både vej til dr.dk
og Lorry. I løbet af projektet har Amagers borgere haft mulighed for at smage på vild pesto, tangchips,
friske forårsruller med strandurter, marmelader med bær fra strand og fælled, ris a la mande med vild
slåen sauce mm. Med andre ord har der været rig mulighed for at smage på Amagers spisekammer fra
forår til vinter.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Grønne Generationsmøder har opnået sit formål ved at skabe bevidsthed om Amagers vilde, spiselige
natur. Rigtig mange borgere (antal herunder) har enten gennem sankeoplevelser, samtaler med FRAKunge eller via småretter delt ud på bydelens offentlige pladser fået natur- og smagsoplevelser med deres
lokale spisekammer. Projektet formåede at inkludere både fælled og strand som udgangspunkt for
oplevelserne, men trak også naturen ind i byrum, der normalt ikke emmer af natur såsom Prismen eller
Sundby Kirke Plads. Projektet har samtidig nået sit formål med at skabe dialog mellem forskellige
borgergrupper både de ældre og de unge fra FRAK, men også alle de mennesker der kom forbi og
nysgerrigt spurgte til de unge, maden og mulighederne for selv at sanke på Amager. Peder Lykke Centret
beskriver selv i deres interne evaluering, hvordan Grønne Generationsmøder er et positivt bidrag til
aktivitetscentret.

Projektet Grønne Generationsmøder bidrager med enormt meget her på Aktivitetscentret. Vores
medlemmer oplever omsorg fra og får nye perspektiver på en gruppe borgere, som de ellers kan
have nogle fordomme om. De oplever at blive værdsat af unge mennesker, og udvekslingen af
erfaringer mellem de to grupper er en berigelse for alle.
Besøgstal/antal deltagere:
24 unge FRAK’ere og flere end 350 borgere, har deltaget i projektet, enten gennem sanketure,
fællesspisninger eller ved at møde de unge på Amagers pladser og smage på de vilde tapas og få en snak
om Amagers vilde spisekammer.
Samarbejdspartnere:
Peder Lykke Centret, Prismen, Sundby Kirke, Den Blå Foreningsby, Sommerlopper m.fl.
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det var en stor succes at udvide Grønne Generationsmøder (ift. 2018) til også at udspille sig på byens
pladser – til eks. loppemarked og julemarked. Det gav langt bedre mulighed for at komme i kontakt med
andre af Amagers borgere, end de der lige færdes på eksempelvis fælleden. Derudover gik det godt med
at få et par store medier til at fortælle historien om Grønne Generationsmøder som tilfældet har været
med dr.dk: https://www.dr.dk/mad/artikel/15-aarige-omars-fritidsjob-beloennes-af-kronprinsparret-

Side 1 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
modtager-vigtig-pris-og-100000 og Lorry: https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/unikt-venskab-birger-ogyigit-modes-overurtesalat?fbclid=IwAR3isu_afJgkUscwWH8YJlX7YpiL96ZDtVnAr_jyTE3PObbq0x9Z7OnaYbA
Fremadrettet vil det være fornuftigt at finde indearealer til de første gange i foråret, såfremt vi igen skal
lave Grønne Generationsmøder. Det var temmelig koldt for unge og gæster at sidde og hakke urter,
nødder og ost til vild pesto udendørs i april måned. Fremover kan det evt. gøres som med vinterens ris
a la mande med slåen-sauce, at råvarerne samles ind og derefter tilberedes indendørs for så dagen efter
at blive serveret ved et offentligt arrangement.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
På baggrund af arbejdet med Grønne Generationsmøder har vi udviklet et koncept, som vi kalder Vild,
spiselig fyraften. Ideen går ud på at lave arrangementer omkring Københavns vilde spiselige natur for
virksomheder. Vi har allerede haft to forløb med lokale virksomheder for samlet set ca. 30 personer.
Det er desværre ikke åbne arrangementer som Grønne Generationsmøder, men det giver stadig arbejde
i den bynære natur til en ungegruppe, der sjældent kommer ud i det fri, samt møder mellem grupper der
sjældent er i kontakt. Samtidig giver det byens borgere førstehåndskendskab til den vilde, spiselige natur.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har ved alle arrangementer haft plakater på A-skilte, der har fortalt at projektet er støttet af Amager
Øst Lokaludvalg. Ligeledes har vi uddelt flyers og trykt annoncer i lokalavisen om arrangementer, hvor
Amager Øst Lokaludvalg fremgår og i historien fra dr.dk (ovenfor) og på egne opslag på Facebook
beskrives også hvordan lokaludvalget har støttet årets Grønne Generationsmøder.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Desværre nej – det har vi ikke været opmærksomme på at få gjort.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
https://frak.dk/

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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