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The Local Committee's pri-
mary tasks are to develop 
citizen involvement and lo-
cal democracy. The ration-
ale behind is that a strong 
local democracy warrants 
that citizens are connected 
to the decision-making pro-
cesses in the municipality 
and that the district itself 
contributes to the develop-
ment of the municipality's 
policies. In addition to the 
local committee's tasks in 
public hearings, funding of 
local initiatives, contribu-
tion to district plans and 
advocacy for the district's 
citizens and the district's 
interests, the local commit-
tee has an important task in 

developing local democracy 
so that as many citizens as 
possible are involved.WHAT MOTIVATES ENGAGEMENT IN LOCAL 

POLITICS?The new working group ‘De-
mocracy’ aims to uncover 
the citizens' experience of 
the Local Committee's work 
using a questionnaire in the 
Citizens' Panel. Citizens are 
asked, among other things, 
what motivates them to 
partake in local politics 
and what prevents them 
from engagement. Other 
questions deal with which 
types of participation they 
are most motivated for and 
which themes they are con-
cerned about. Citizens are 
also asked about how they 
assess the importance of 
participation in local affairs.

In addition, the working 
group will investigate how 
others approach how to in-
crease engagement and in-
volvement of citizens with 
special attention towards 
groups who are underrepre-
sented in local democracy. 
The working group ‘Democ-
racy’ is tasked to deliver pro-
posals for new initiatives that 
promote local democracy.THE LARGER PERSPECTIVE – CITIZEN 

INVOLVEMENT IN COPENHAGENThe work of the Democracy 
Group takes place in paral-
lel with an initiative by the 
City of Copenhagen to de-
velop new methods for a 
more diverse Copenhagen 
involvement - Københav-
nerinddragelse. At the end 
of January 200 citizens 

came together at the City 
Hall to discuss proposals 
for stronger cooperation 
and dialogue between citi-
zens and the municipality. 
The resulting proposal will 
be politically treated after 
the summer holidays. As 
stated in the municipality's 
presentation, "Dialogue 
with Copenhageners is a 
core task for the munici-
pality, and we work to en-
sure that it takes place as 
early, clear, engaging and 
diverse as possible". There 
has been great interest in 
the municipality's initiative. 
Over 10,000 citizens have 
submitted proposals to the 
municipality in a Copenha-
gen survey.

NEWS

The Ama’rican theater is back 
- grand re-opening of ZeBU

During the last year, both theater and foyer have been renovated. Now the 

children's and youth theater ZeBU is again bursting with activities. You can 

look forward to the big international chil-dren's theater festival - SpringFestival 

- which runs from 20 - 26 May 2019 at Amager Kulturpunkt

ORIGINAL TEXT BY MARIA AHRENSBERG 
-PR CONSULTANT, ZEBU. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

For the sixth time, Amager 
will be packed with theater 
plays, music and perfor-
mances from all over the 
world, when Children's Cul-
ture House Ama ŕ and ZeBU 
join forces and arrange one 
of the country's largest in-
ternational theater festivals 
for children and families - 
SpringFestival 2019.Denmark is famous for its 

children's theater. In addition 
to unique Danish productions, 
the SpingFestival will also 
present international plays of 
outstanding quality. The pro-
gram offers more than 50 in-
ternational acts spanning per-
formances, music, exhibitions, 
street theater as well as other 

activities for both children and 
adults – spread over six mar-
velous days in May.

INTERNATIONAL THEATER – JUST AROUND THE CORNER
SpringFestival brings the in-
ternational children's theat-

er and cultural life to the 
Amager. Always having a 
child’s perspective in mind, 
the festival seeks to expand 
the creative horizon of chil-
dren and families with chil-
dren. In addition to the many 
performances, there will also 
be the opportunity to par-
take in workshops, network-
ing, seminars, and parades. 
Join and enjoy the festival's 
long-legged 'mascots' - the 
famous Spanish giraffes that 
once again will populate 
Amager’s streets to enter-
tain young people and those 
young at heart.ZeBU grate-
fully acknowledges the great 
support for the SpringFesti-
val from the two local com-
mittees, Amager East and 
Amager West.

ZEBU BACK ON ITS OWN 
STAGE The last year, ZeBU theater 

performed in locations and 
schools all around Copen-
hagen. Finally, ZeBU is now 
back at Amager Bio. The re-
construction was a true up-
grade to both Amager Bio 
and ZeBU, resulting in bet-
ter accessibility and a brand 
new foyer with ample space 
for the audience. The spring 
program offers Theater Ap-
ropos' youth performance 
"Hva’ tror du selv?" that 
challenges perceptions of 
faith and identity. The play is 
shown from 21 to 29 March. 
From 9-14 April 2019, ZeBU 
shows a puppet play based 
on Kim Fupz Aakeson's dra-
ma “Søndag”. Subsequently, 
‘Teater Morgana’ stages with 
the musical and cheerful fair-
ytale 'Otto' from 23-28 April.

There will be stories and 
performances for every 
taste, so take your kids and 
enjoy theater at ZeBU!

      Fra Spring festivalen 2018

Do you fancy greener streets?
When it comes to planting greenery, it can be difficult to figure out what is allowed 

in the public space. Join us on March 21 for a presentation on urban gardening. Learn 

about street planting and exchange seeds and plants. Time to get ready for the 

green season….ORIGINAL TEXT BY MAJA HOLMEGAARD, 
STUDENT ASSISTANT AT 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Street planting establishes 
green oases just where you 
live. Urban gardening al-
lows you to take co-owner-
ship of the urban space and 
makes life so much greener. 
Miljøpunkt Amager gives 
examples of urban mini-

gardens. You will get advice 
how to get started, how to 
obtain necessary permissions 
and how to collaborate with 
neighbors. If you can’t join the 
event, you can get more infor-
mation at Miljøpunkt Amager.EXCHANGE PLANTS AND 

CUTTINGSThe same evening, the Li-
brary House opens the 
‘Seed Library’ for yet an-
other season. In the seed li-
brary you can donate seeds 

and take some others home. 
In addition, the Plant Club 
at Amager will tell about 
their work and share excess 
plants. Participants are also 
welcome to bring plants and 
cut-tings to swap or pass on 
to others.The presentation 
will take place on March 
21 at 19: 00-20: 30 in the 
basement of Library House 
(Bibliotekshuset, Rodosvej 
4). The evening is arranged 
by Miljøpunkt Amager, the 
Plant Club at Amager and 

the Library House and is 
supported by Amager East 
and Amager West Local 
Committees.The event is part of “Win-

tergreen”, a series of lec-
tures and workshops held 
by Miljøpunkt Amager dur-
ing winter season. Winter-
green aims at creating a 
network for gardening en-
thusiasts and plant aficio-
nados, teaching gardening 
skills and sharing knowledge 
about urban gardening.

Big swap market -  swap old to new at the Nordic Swap Day 

ORIGINAL TEXT BY HODAN OSMAN, MILJØPUNKT AMAGE. 
TRANSLATED/ADAPTED 
BY NICOLE SCHMITT

Amager joins ‘Nordisk Byt-
tedag’, the Nordic Swap 
Day, which is arranged on 
6 April 2019 all across the 
Nordic region. For the se-
cond year, the School on 
Amagerbro hosts this po-
pular swap market, where 
clothes, kitchen utensils, 
toys and other useful items 
change owners. Bring 
items in mint or good con-
dition that you no longer 
use (Larger items such as 
furniture not accepted). 
Items not finding a happy 
new owner will be donated 
to charity.

FOCUS ON RECYCLING 
AND AVOIDING WASTE 
OF RESOURCESMiljøpunkt Amager and 

the School on Amagerbro 
bring recycling and wa-
ste of resources into the 
spotlight when sixth grade 
students arrange the swap 
market in April. In addition 
to the marketplace, the 
initiative ‘Plastic-bag free 
Amager’ arranges a work-
shop, where you can help 
making tote bags from 
recycled fabric. Participa-
tion is free for everyone. 
Join and bring your family 
and friends along!Swap Market is sup-

ported by Amager Øst Lo-
cal Committee. If you like to get more in-

formation about the event 
at School on Amager or 
if you like to participate, 
please contact Hodan Os-
man (hodan@miljopunkt-
amager.dk).For more information on 

the Nordic Swap Day, see 
https://www.byttemar-
ked.nu/english/ 

Come to the free swap market at the 

School on Amagerbro on 6 April 2019 

(11 am- 2 pm). Clean up your cabinets 

and change your unused treasures to 

new favorites, when students at the 

School on Amagerbro invite to a swap 

market

     Last year’s Swap Market on Amager, leaving only 100 kg that 

did not find a new home.

New initiative to strengthen local democracy in Amager East

The local committee has established 

a working group to develop proposals 

for enhanced cooperation between 

the citizens of Amager East and 

the Local Committee. The working 

group aims to explore how to foster 

engagement, involve more citizens 

in public hearings, and encourage 

suggestions and proposals to the 

Local Committee

PAGE IN ENGLISH

Første kuld elever 
klar til skolestart på 
Nordøstamager
Det er ikke lige til at få øje på, når man passerer byggegrunden.  
Men forberedelserne til opstarten af vores nye skole i Holmblads-
gade 113 er i fuld gang – og har været det siden efteråret 2018

AF METTE FELDVOSS

I november blev den første 
klasse på Skolen i Nord-
østamager nemlig indskre-
vet. I løbet af foråret 2019 har 
der været afholdt forældre-
møde, og børnene er startet 
i deres KKFO (Københavns 
Kommunes Fritidsordning), 
som i begyndelsen har til 
huse i fritidsordningen på 
Skolen på Amagerbro.

”Det var fantastisk at 
møde børnene i virkelighe-
den efter i månedsvis bare 
at have kendt dem som 
navne i et regneark. Og jeg 
tror roligt jeg kan sige, at de 
voksne, der tog i mod i fri-
tidsordningen om morgenen 
den 2. maj, var næsten lige 
så spændte som børnene og 
deres forældre. Nu, lidt inde 
i maj måned, er børnene alle-
rede faldet godt til og i gang 
med at danne relationer til 
hinanden og til de voksne 
omkring dem”, siger Marie 
Beklar, der er daglig leder på 
Skolen i Nordøstamager.

Samtidig fortsætter forbe-
redelserne til børnenes før-
ste skoledag og den øvrige 
planlægning af skoleåret. 
Den 1. juni tiltræder Stine 
Pape, der skal være lærer i 
0. klasse. 

”Det er en kæmpe fordel, 
at jeg har fået muligheden 
for at ansætte Stine en må-
ned før sommerferien. Så 
har vi tid til at lære hinanden 
bedre at kende og forberede 
skoleåret. Stine har 12 års er-
faring som børnehaveklas-
seleder i en anden kommune 

og har allerede præsenteret 
mig for mange spændende 
idéer og tilgange til arbej-
det. Vi vil også benytte juni 
måned til at mødes med 
klassens forældrerepræsen-
tanter og drøfte forskelligt, 
blandt andet hvordan vi sam-
men skaber trivsel for ele-
verne og et godt fællesskab i 
forældregruppen”, fortæller 
Marie.

”Det ligger mig stærkt på 
sinde, at forældre oplever, de 
bliver inddraget i de forskel-
lige processer, og der har fx 
været forældre med til at an-
sætte personale både til bør-
nehaveklassen og KKFO’en. 

Siden efteråret har jeg 
også talt med flere forældre 
om de ting, man kan være 
usikker på, når ens barn skal 
starte i skole. Spørgsmål, der 
måske bliver til reelle bekym-
ringer, når skolen er under 
opbygning og endnu ikke har 
faste traditioner. Det er klart, 
man stiller spørgsmål til det, 
for børnene tilbringer en me-
get stor del af deres opvækst 
i vores varetægt, og skolen 
kommer til at sætte et mar-
kant præg på dem. Så jeg 
vil altid gerne lytte til, hvad 
forældre og børn har at sige. 
Men samtidig er det selvføl-
gelig vigtigt, at jeg som leder 
er afklaret og tydelig ift. de 
værdier og holdninger, vi la-
ver skole ud fra.”

Skolen i Nordøstamager er 
så ung, at de pædagogiske 
værdier endnu kun er ud-
trykt som en overordnet vi-
sion, der skal udfoldes mere 
konkret i et samarbejde mel-

lem skolens personale, for-
ældre og børn. 

”Vi ved dog allerede nu, 
at vi bliver en skole, der ar-
bejder ud fra de 5 begre-
ber åbenhed, fællesskaber, 
fremtidens kompetencer, 
bæredygtighed og sam-
menhænge. De begreber 
kan komme til udtryk på 
uendelig mange måder i en 
skoledag, og det er præcis, 
hvad lærere og pædagoger 
er utrolig dygtige til, så det 
glæder jeg mig til at samar-
bejde med personalet om. 
Men først som sidst lægger 
jeg vægt på, at eleverne bli-
ver nogle dygtige og robuste 
unge mennesker, der enga-
gerer sig i deres omverden. 
Og at de bliver bevidste om 
deres handlemuligheder – og 
det ansvar, der følger med.” 
slutter Marie.

 ❚ Der er udvalgt én total-
entreprise til det samlede 
byggeri.

 ❚ Byggesagen har været 
sat i bero grundet anlæg-
sloftet og et behov for 
prioritering af ønskerne.

 ❚ Byggeriet er derfor 
forsinket, og skolens byg-
ninger forventes tidligst 
ibrugtaget i slutningen 
af 2023.I den oprindelige 
plan skulle skolen åbnes 
august 2023 med tidlig 
start i KKFO fra maj 2023.

 ❚ Økonomiudvalget har 
på møde den 14. maj 
godkendt  at byggesa-
gen i Holmbladsgade nu 
genoptages.

FAKTA

      Daglig leder på Nordøstamager skole, Marie Beklar
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En lokaludvalgs-
formand takker af 

AF JAN KYRSTING

Det kom som noget af 
en overraskelse, da for-
manden for Amager Øst 
lokaludvalg på lokalud-
valgsmødet den 23. maj 
meddelte, at han stopper 
som formand  for lokal-
udvalget ved udgangen af 
juni måned. 

Ole Pedersen blev valgt 
for første gang som for-
mand for lokaludvalget 4. 
december 2007 og blev 
senest genvalgt på lokalud-
valgsmødet d. 5. april 2018.

På lokaludvalgsmødet 
fortalte Ole Pedersen, at 
årsagen er, at hans hel-
bred ikke længere holder 
til det. “Jeg har fået en 
række småskavanker, jeg 
render alt for tit til lægen, 
og jeg mangler det for-
nødne overskud, den for-
nødne energi og den nød-
vendige motivation til at 

kunne fortsætte.” Og som 
han sagde:” Det kan lokal-
udvalget ikke være tjent 
med.” 

Han lagde ikke skjul på. 
at lokaludvalgsarbejdet 
står hans hjerte meget 
nær, og at han med stor 
glæde har set, hvordan 
lokaludvalgene år efter år 
har udviklet sig. “Jeg vil 
imidlertid glæde mig til, 
at jeg får mere tid til mig 
selv, min familie og mine 
venner”, udtrykte han på 
mødet. 

Ole Pedersen vil fortsat 
være almindeligt medlem 
af lokaludvalget perioden 
ud og begrunder det med, 
at han stadig har en række 
mål, som han ønsker at 
forfølge og nogle opgaver, 
han vil færdiggøre.

Der vil blive valgt ny for-
mand for lokaludvalget på 
lokaludvalgsmødet den 
29. august. 

     Lokaludvalgsformand for Amager Øst lokaludvalg, Ole 
Pedersen takker af efter godt 11 år.

MØDEKALENDER OG 
  ANSØGNINGSFRISTER 
Lokaludvalgsmøde torsdag den 20. juni
- frist for ansøgning om puljemidler: 20. maj

Lokaludvalgsmøde torsdag den 29. august
- frist for ansøgning om puljemidler: 29. juli

Lokaludvalgsmøde torsdag den 26. september
- frist for ansøgning om puljemidler: 26. august

Lokaludvalgsmøde torsdag den 24. oktober
- frist for ansøgning om puljemidler: 24. september

Lokaludvalgsmøde torsdag den 21. november
- frist for ansøgning om puljemidler: 21. oktober

Lokaludvalgsmøde torsdag den 12. december
- frist for ansøgning om puljemidler: 12. november

Møderne holdes kl. 18.30-22. 
Se mødested på www.amageroestlokaludvalg.kk.dk

Den første halve time kan du stille spørgsmål eller komme 
i dialog med lokaludvalget. Herefter holdes lokaludvalgs-
mødet, som alle interesserede er velkomne til at overvære. 

Dagsordener og referater kan findes på 
www.kk.dk/dagsordener-og-referater 

Det har Lokaludvalget 
støttet siden sidst

Marts
Planteklubben på 
Amager: 9.250 kr
ZeBU – Børneborger-
scene: 30.000 kr
Fonden de Københavnske 
Filmfestivaler (BUSTER og 
Everyday) - Ama’r inde-
fra – mediedannelse for 
børn og unge: 15.000 kr
 
April
Eks-rummet – Pla-
stik: 5.000 kr
Foreningshuset Sundholm 
8 – Grundlovsdag: 7.250 kr
Christina Elhøj Frederiksen 
– Pusterummet: 35.900 kr
Kvarterhuset – Familiefest 
på Amager: 5.000 kr
The Commedia School – 
Klovnesamarbejde over 
Østersøen: 3.000 kr
Miljøpunkt Amager – Ama-
ger Sorterer: 7.750 kr

 Maj
LivaShelter – Cykler til 
Sårbare Kvinder: 6.900 kr
Frivilligcenter Amager 
og Foreningshuset Sund-
holm 8 – Frivillig Fredag, 
Vil Du med?: 19.500 kr
Foreningen Nordly-
set -Genetablering af 
Skurvogn: 26.580 kr
Sundby Boldklub – Beach 
Soccer 2019: 32.394
Peder Lykke Cente-
ret – Mangfoldigheds-
fest: 10.000 kr
Børnekulturhus Ama’r 
– Sommer på Stran-
den: 35.000 kr.
Viking Adventures - Mid-
summer Viking Chal-
lenge: 25.000 kr

AF JOHN CHRISTIAN SVANE -PROJEKTMEDARBEJDER I 
AMAGER ØST LOKALUDVALG 

Lokaludvalg glæder sig over at 
akutklinik på Amager Hospital bevares
”Nærhed giver tryghed, særligt for ældre patienter og deres pårørende”. 
Sådan lød et af budskaberne i Amager Øst Lokaludvalgs høringssvar til 
Region Hovedstaden i forbindelse med Hospitalsplan 2025

Flertallet af politikerne i 
regionsrådet besluttede i 
december at bevare den 
nuværende struktur for 
akutmodtagelse på Amager 
og i resten af det såkaldte 
Område Syd (Amager og 
vestegnskommunerne). 

Lokaludvalget var, ligesom 
de fleste borgere, glade for, 
at Sundhedsudvalget i Regi-
on H havde lyttet til den fol-
kelige røst og valgt at bevare 
både akutklinikken og de 
medicinske senge på Ama-
ger Hospital. Lokaludvalget 
så dog gerne, at akutklinik-
ken på Amager Hospital igen 
holder døgnåbent. 

PATIENTTILFREDSHED I 
FOKUS
Lokaludvalget bifalder kon-
stellationen med Amager-
Hvidovre Hospital som akut-
hospital for Område Syd 
med akutklinik og medicinsk 
afdeling på Amager matrik-
len. Det betyder, at borgerne 
på Amager har adgang til 
højt specialiseret behand-
ling, når det er påkrævet, og 
at nærheden bevares for de 
der kan behandles på akut-
klinikken og i de medicinske 
senge. Ifølge Region Hoved-

stadens målinger ses det, 
at patienttilfredsheden er 
markant større på de mindre 
akutklinikker end på de store 
akutmodtagelser. På akutkli-
nikkerne er der en færdig-
behandlingsprocent på 97-
98%, hvilket betyder at det 
er minimalt, hvor mange der 

overføres til de store akut-
modtagelser. 

BEDRE TRANSPORT TIL 
HVIDOVRE HOSPITAL
Der er dog behov for bedre 
transport fra Amager til Hvid-
ovre, understreger Lokal-
udvalget i sit høringssvar til 

Region Hovedstaden. Ifølge 
hospitalsplanen forventes be-
folkningen frem mod 2025 at 
stige med ca. 50.000 borge-
re. Det er derfor også vigtigt, 
at Region H sørger for at øge 
kapaciteten på hospitalerne – 
både til behandling af fysiske 
sygdomme og i psykiatrien. 

       Foto: Bjarke Ørsted
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Skulpturen der forsvandt
“En rigtig dansk familie” var det spændende navn på en skulptur Amager Øst 
lokaludvalg fik mulighed for at erhverve i sommeren 2018. Efter en konstruktiv 
proces med Teknik og Miljøforvaltningen indstillede de at skulpturen skulle 
opstilles på Amagerbro torv. Ad ukendte årsager endte skulpturen på 
Vesterbro. Den saglige begrundelse for dette synes ikke at være til stede. 
Sagsforløbet har vakt vrede i Amager øst lokaludvalg

AF LOKALUDVALGSFOR-
MAND OLE PEDERSEN

Amager øst lokaludvalg be-
sluttede på sit møde i juni 
måned 2018 at ansøge om 
skulpturen’ En rigtig dansk 
familie’ og ønskede den pla-
ceret på Amagerbro torv, 
med den enkle  begrundelse 
at der er meget lidt kunst i 
byrummet i Amager øst by-
del. Placeringen fandt vi er 
optimal med de mange men-
nesker der dagligt passerer 
torvet bl.a på grund af Ama-
gerbro metrostation og de 
mange der dagligt besøger 
Amagercentret. 

Også andre lokaludvalg, 
heriblandt Vesterbro, havde 
budt ind på skulpturen, og 
vi var selvfølgelig spændte 
på om Amager Øst blev til-
godeset. 

Stor var derfor vores 
glæde, da vi i marts måned 
blev orienteret om, at Tek-
nik og miljøforvaltningen 
havde besluttet at indstille at 
skulpturen skulle placeres på 
Amagerbro torv. Vi glædede 
os ikke kun over at placerin-
gen, men også at det kunne 
betale sig for lokaludvalget 
at bruge tid og kræfter til at 
indgå i en demokratisk pro-
ces med Københavns kom-
mune. 

Vi havde på den baggrund 
en klar forventning om, at 
forvaltningens indstilling 
blev  det endelige resultat, 
idet vi som udgangspunkt 
havde den opfattelse at po-
litikerne ikke vil stemme 
imod en indstilling med min-
dre der foreligger saglige 
begrundelser herfor (arms-
længde princippet).

Det var derfor chokerende 
for os at erfare, at Teknik og 
Miljøudvalget d. 8. april be-
sluttede at skulturen skulle 
placeres på Vesterbro Det 
var Enhedslisten der stil-
lede ændringsforslaget og 
alle partierne undtagen SF 
stemte for. 

Vi var rystede og forsøgte 
at få en forklaring. Vi kontak-
tede Enhedslisten Ulrik Kohl, 
som stod bag ændringsfor-
slaget, og hans begrundelse 
var, at der allerede var et 
vægmaleri ved Amagerbro 
torv, og som han skriver: Men 
når der også er nye kvarterer 
i byen helt uden kunst, så gi-
ver det for mig mere mening 
at placere et monument som 
En dansk familie dér - frem-
for et sted hvor det i forvejen 
er kunst.

Det paradoksale er at han 
samtidig skriver, at han ger-
ne så endnu mere kunst ved 
Amagerbro torv. 

Vi har efterfølgende for-
søgt en yderligere dialog 
med Enhedslistens Ulrik Kohl 
om spørgsmålet, men det 
har ikke været muligt.

Vi har dokumenteret at 

der findes langt mere kunst 
i byrummet på Vesterbro 
end i Amager øst bydel og 
hvis begrundelsen har væ-
ret at skulpturen skal place-
res, hvor der er ny byudvik-
ling,  har vi rigeligt at den 
slags langs med stranden, 
hvor de gamle industrikvar-
terer er ved at blive for-
vandlet til moderne bolig-
områder.  

Sagen er efterfølgende 
blevet behandlet i Borger-
repræsentationen d. 9. maj, 
hvor der fortsat var flertal 
for at placere skulpturen på 
Vesterbro. SF, stemte dog 
fortsat for en placering på 
Amagerbro torv og til vo-
res glæde kunne vi se, at De 
Konservative og Alternativet 
efterfølgende havde æn-
dret synspunkt  og ligeledes 
stemte for en placering  på 
Amagerbro torv. 

Selv om vi i lokaludvalget 
anderkender politikernes ret 
til at underkende forvaltnin-
gens indstillinger er vi sær-
deles forundret over at det 
er sket i denne sag. Vi har 
derfor forsøgt at finde for-
klaringen et andet sted, men 
det har ikke været muligt. 
Min konklusion er derfor, at 

de er foregået et effektivt 
lobbyarbejde af Vesterbro 
lokaludvalg, hvor formanden 
Thomas Egholm er medlem 
at Enhedslistens Københav-
nerbestyrelse.

Det skal ikke være no-
gen hemmelighed, at jeg er 
stærkt modstander af, at 
lokaludvalgene nu fremover 
åbenbart skal bruge lobby-
istmetoder for at få deres 
sager igennem. Det vil be-
tyde, at det er dem med de 
bedste politiske kontakter, 
der vinder over dem der re-
spekterer de almindelige de-
mokratiske processer. 

Det undrer mig stadig 
hvorfor Socialdemokratiet, 
Venstre, De Radikale, Dansk 
folkeparti og Liberal Alliance 
har stemt for Enhedslistens 
ændringsforslag. Også fra 
de partier mangler jeg sag-
lige argumenter.

Sagen har mange uheldige 
sider. Man svækker det bor-
gerrelaterede demokrati til 
fordel for det formelle de-
mokrati. Man spiller lokalud-
valgene ud mod hinanden 
og svækker dermed lokalud-
valgenes samarbejde. Man 
motiverer de enkelte lokal-
udvalg til lobbyisme i stedet 

for at motivere dem til bor-
gerdemokratiske processer. 
Man forøger den ulighed 
der i forvejen er mellem Ve-
sterbro bydel og Amager 
øst bydel med hensyn til 
kunst i byrummet, og man 
har svækket Amager Øst 
lokaludvalgs motivation for 
fremover at engagere sig i 
lignende sager, hvad der el-
lers er god brug for.

Jeg er selv medlem af 
Enhedslisten og jeg vil nu  
overveje, om jeg fortsat kan 
støtte EL i det kommunal-
politiske arbejde. Jeg har 
i den anledning skrevet til 
Enhedslistens Københavner-
bestyrelse, til Enhedslistens 
gruppe på rådhuset og for-
manden for Vesterbro, lokal-
udvalg, Thomas Egholm om 
sagen. Jeg håber på at mod-
tage en beklagelse eller som 
minimum en mere saglig be-
grundelse for Enhedslistens 
politiske stillingtagen. 

Når det er sagt vil jeg øn-
ske Vesterbro til lykke med 
skulpturen. Den vil sikkert 
vække glæde hos borgerne 
på Vesterbro i samme om-
fang som den ville have vakt 
glæde hos borgerne i Ama-
ger Ø st bydel.

 ❚ Gillian Wearings Har 
skabt skulpturen: En rigtig 
dansk familie.  
Værket er resultatet af et 
omfattende demokratisk 
kunstprojekt af koncep-
tuel art og  involverede i 
løbet af 2017 en casting 
på landsdækkende plan 
for at finde den familie, 
der levede op til værkets 
titel. Valget faldt på en 
ung københavnsk familie 
bestående af en gravid 
mor, en far og deres lille 
datter. Kunstværket er 
udført i bronze efter 
fotografiske forlæg og 
opmålinger i 1:1. 

 ❚ Billedkunstudvalget ser 
positivt på skulpturen, 
og påpeger vigtigheden 
af en placering i ”bolig-
prægede områder” og 
på ”en prominent plads, 
gerne for sig selv på en 
åben plads, i nærheden af 
et kultur- eller idrætsbyg-
geri og med synlighed fra 
vejen”.  
Både Billedkunstud-
valgets og et af loka-
ludvalgene har fremsat 
forslag om en placering af 
skulpturen på Amagerbro 
Torv. Skulpturens præcise 
placering på torvet er 
afhængig af lednings-
føringen. 
På den baggrund vurderer 
forvaltningen, at skulp-
turen har lokal betydn-
ing, fordi familien er fra 
København. Det kunstner-
iske greb er interessant, 
og værket er udført i et 
egnet materiale. Forvalt-
ningen anbefaler, at 
skulpturen modtages og 
opstilles på Amagerbro 
Torv.

FAKTA

Ny biblioteksplan 
i støbeskeen – 
borgerne i Amager 
Øst har bidraget med 
ønsker og forslag

AF SUSANNE MØLLER 
OG EMMA MALOU 
WULFF

AMAGER ØST-
BORGERNES 
HOLDNINGER 
TIL FREMTIDENS 
BIBLIOTEKER 
I forbindelse med udar-
bejdelsen af en ny bib-
lioteksplan har kommunen 
inddraget de forskellige 
bydele med borgermøder 
eller andre aktiviteter for 
at få borgernes holdninger 
til deres fremtidige bib-
lioteker. I Amager Øst har 
vi i lokaludvalget spurgt 
borgerne i borgerpanelet. 
Vi har haft spørgeskemaer 
på bibliotekerne og vi har 
med samme spørgeskema 
budt på kaffe på Amager-
bro Torv og talt med de 
forbipasserende. 

Undersøgelsen viste at 
borgerne i Amager Øst 
særligt vægter udlån af fy-
siske bøger. De fleste af de 
adspurgte synes at Bor-
gerservice fylder for me-
get på det lokale bibliotek 
i Jemtelandsgade. Des-
uden viser svarene fra by-
delen at det er vigtigt med 
gode faciliteter til børn, 
kulturelle arrangemen-
ter og adgang til læsesal. 
Borgernes besvarelser og 
inputs er blevet indskrevet 
i lokaludvalgets hørings-
svar til forvaltningen.

LOKALUDVALGETS 
HØRINGSSVAR 
I høringssvaret til forvalt-
ningen har Amager Øst 
Lokaludvalg lagt vægt på 
at videreformidle borger-

nes ønsker: En rolig udvik-
ling af bibliotekerne med 
fokus på kerneopgaverne, 
hvor de fysiske bøger sta-
dig har hovedprioritet. 
Dertil er tilstedeværelse af 
uddannet personale vig-
tigt. Det fremhæves også 
at digitalisering har sin 
plads, men at det ikke sker 
på bekostning af andre til-
bud. Høringssvaret beto-
ner også at der bør være 
trygge og indbydende 
rammer for brugerne. 

EN NY 
BIBLIOTEKSPLAN TIL 
SOMMER
I Kultur- og Fritidsforvalt-
ningen er arbejdet i fuld 
gang med at indarbejde 
forslag og ønsker fra de 
københavnske borgere på 
tværs af bydelene. Det for-
ventes at en ny biblioteks-
plan kommer i høring hen-
over sommerferien i juli og 
august, og kan vedtages 
kort herefter.

I år skal Københavns Kommune have 
ny biblioteksplan. I Amager Øst har 
lokaludvalget i samspil med borgerne 
bidraget ved at spørge borgerne om 
deres holdninger til bibliotekerne. 
Borgerne ønsker en rolig udvikling af 
bibliotekerne

      Foto: Ulrich Jakobsson
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Ny kommuneplan på vej
Som opfølgning på Københavns kommuneplanstrategi ”Verdensby 
med ansvar” er Økonomiforvaltningen i gang med at udarbejde en ny 
kommuneplan som forventes sendt i offentlig høring efter politisk behandling i 
august

AF NIELS FRISCH KJØL-
HOLT, LOKALUDVALGSSE-
KRETÆR

Indbyggertallet i Køben-
havns Kommune stiger, ikke 
mindst i Amager Øst, hvor 
prognoserne viser, at byde-
len vil vokse med omkring 
1.500 indbyggere om året 
de kommende år. For at 
skabe plads til de mange nye 
indbyggere planlægges og 
bygges der i disse år et stort 
antal boliger, og nye bydele 
formes, hvor der tidligere 
har ligget erhverv eller bare 
ubebygget jord. 

BYDELEN SKAL KUNNE 
FØLGE MED
For lokaludvalget er det vig-
tigt, at udviklingen sker i et 
tempo, hvor vi kan være med. 
Der skal være plads nok i 
daginstitutionerne, i skolerne 
og i foreningerne til at imø-
dekomme et stigende børne-
tal. Det betyder, at kommu-
nen skal investere i bydelens 
offentlige og frivillige institu-
tioner og foreninger og finde 
gode løsninger som sikrer 
at vores rekreative områder 

opgraderes fremfor at blive 
bebygget. Lokaludvalget ser 
fortsat en række uudnyttede 
potentialer i bydelen, som 
med fordel kan forløses. 

BEVAR KVALITETERNE 
Når udviklingen buldrer der-
udaf, og bydelen ændrer sig, 
er det også vigtigt at være 
opmærksom på hvad der 
risikerer at gå tabt. Det er 
vigtigt, at vi husker at be-
skytte vores kulturarv både i 
form af enkelte bygninger og 
sammenhængende bymil-
jøer, som er med til at give 
vores bydel kant. Samtidig er 

lokaludvalget optaget af at 
bevare små virksomheder i 
bydelen. Det kan være hånd-
værkeren eller den kreative 
iværksætter som er vigtig 
for at skabe en god blanding 
og mangfoldighed i vores er-
hvervsliv. 

SÆRLIGT FOKUS PÅ 
NORDØSTAMAGER
Lokaludvalget har de sene-
ste år været særligt optaget 
af udvikling i den nordøstlige 
del af bydelen, hvor vi håber 
at der gennem et bredt sam-
arbejde kan laves en samlet 
planlægning for området. En 

planlægning som kan imø-
dekomme nogle af de udfor-
dringer vi tidligere har ople-
vet i byudviklingen. Denne 
vision har tidligere fremført 
for kommunen og det vil vi 
gøre igen fremover. 

VI SES TIL SEPTEMBER
I lokaludvalget ser vi frem 
til at debattere ovenståen-
de med hele bydelen og vi 
planlægger allerede nu at 
afholde flere dialogarrange-
menter i september om den 
nye kommuneplan og udvik-
lingen i vores bydel. Vi glæ-
der os til at ser jer.

       Foto: Yann Houlberg Andersen

En kunstnerisk legeplads midt på Amagerbro Torv
Kunstneren Benjamin Vandewalle forvandler Amagerbro Torv til en kunstnerisk legeplads, hvor alle ”forlystelser” fordrejer, 
forvirrer og forstyrrer dit syn på byen, som var du Gulliver på rejse. Det er Studio Cité der står bag arrangementet. Studio 
Cité er en del af Metropolis, der sommeren igennem præsenterer performance og kunst i byens rum

AF OLE PEDERSEN

De opfindsomme installa-
tioner og performances er 
skabt til at udforske dit na-
bolag. Se din bydel forvand-
let gennem opfindsomme 
periskoper, gå over pladsen 
med dit eget håndholdte 
spejlkabinet, læg dig ned på 
en meditativ rullevogn. Du 
kan opleve, hvordan verden 
ville se ud, hvis dine øjne sad 
i navlen. Eller hvis du var tre 
meter høj. Hvordan ser Ama-
gerbro Torv ud, når et arse-
nal af spejle splitter verden 
op i brudstykker? Eller når 
du ligger på maven og køres 
rundt med øjnene i gade-
højde?

I performancen Framing 
the Circle tager publikum 
hinanden i hånden, mens i 
cirkler om en flok dansere. 
Du ser dem kun i glimt og 
gennem forvredne perspek-
tiver på grund af masken for 
dine øjne, der framer virke-
ligheden som på film.

Du får helt nære møder 

med andre mennesker på 
pladsen – gennem de hem-
melighedsfulde installatio-
ner, hvor du aldrig ved, hvad 
der gemmer sig på den an-
den side af masken, spejlet, 
boksen…

EN TUR I ALICES 
EVENTYRLAND
Du sanser og hører dine om-
givelser som for første gang. 
Benjamin Vandewalle har 
formået at skabe en kunstne-
risk oplevelse, der udforsker 
og forvandler hverdagen og 
gør den uforudsigelig og 
sanselig – som en krydsning 
mellem et omrejsende Tivoli, 
et personligt spejlkabinet og 
en tur ind i Alices magiske 
Eventyrland.

For et øjeblik bliver du en 
del af Benjamins eventyrlige 
virkelighed, hvor det norma-
le vendes på hovedet og på 
vrangen – bogstaveligt talt. 
Måske glemmer du helt, hvor 
du er.

Når du vender tilbage til 
virkeligheden, og sanserne 

normaliserer sig, opdager du 
med sikkerhed, at du ser helt 
anderledes på din bydel. At 
du opdager detaljer, du al-

drig har set før. At du lægger 
mærke til folk på en anden 
måde. At din by og dine om-
givelser har forandret sig.

EN KOREOGRAFI AF 
VIRKELIGHEDEN
Benjamin Vandewalle er 
oprindeligt danser og ko-

reograf, men det, han ko-
reograferer, er virkeligheden 
– eller rettere vores syn på 
virkeligheden. Ved at styre 
vores blik giver han os en 
anden opfattelse af virkelig-
heden. Når blikket ændrer 
sig, ændrer også handlinger 
og tanker sig, og han får os 
til at tænke over, hvordan vi 
opfatter vores hverdag.

Benjamin vil selv være til 
stede hver dag på Amager-
bro Torv for at møde folk, 
guide folk, tale med folk og 
blive klogere på, hvordan 
Studio Cité påvirker folks syn 
på bydelen.

Studio Cité kan opleves 
på Amagerbro Torv torsdag 
4. juli kl. 14-20, fredag 5. juli 
kl. 14-20 og lørdag 6. juli kl. 
11-17. Gratis adgang – for alle 
aldre.

Studio Cité præsenteres 
på Amagerbro Torv med 
støtte fra Amager Øst Lokal-
udvalg.

Du kan læse mere på 
www.metropolis.dk. 

Kofoeds skoles sociale 
Sommermarked 2019

AF DANIEL VEDSTED

Onsdag den 12. juni fra kl. 
12-17 slår Kofoeds Skole 
traditionen tro dørene op 
til Det Sociale Sommer-
marked. På dagen vil der 
være massevis af boder 
med alt fra genbrugsmøb-
ler, redesignede produk-
ter, vintagetøj, loppe og 
nips, cykler, planter, work-
shops, livemusik, keramik, 
brugskunst og meget, me-
get mere. 

Ud over at man som 
gæst kan få stillet både 
sult og shoppingtørst i 
det store udvalg af lækre 
socialøkonomiske produk-
ter, kan man også lytte til 
en masser dejlig livemusik 
fra tre forskellige scener. 
Blandt de optrædende 
bands er f.eks. Kofoeds 

Skoles eget bluesband, 
Ready Steady Blues Band.

Blandt dette års ekster-
ne, deltagende organisa-
tioner er: Fountain House, 
Aktivitetscenter Sund-
holm, Kilden, Sovi, Plastic-
pose frit Amager, Gartneri 
Off side, Kuba samt Hus 
Forbi.

Arrangementet er gra-
tis og åbent for alle, og 
finder sted dels foran og 
i butikkerne i Nyrnberg-
gade samt i gården med 
indgang både fra Holm-
bladsgade, Nyrnberggade 
og Jenagade.

Se mere om markedet og 
tilmeld dig begivenheden 
på Facebook: https://
www.facebook.com/
events/419389 
711942303/

Kom med til årets mest sociale 
sommermarked når Kofoeds Skole og 
en række andre sociale organisationer 
inviterer til marked, musik, mad og 
masser af mangfoldighed

      Foto: Leif Tuxen
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Sommercamps  
i kulturens tegn
Børnekulturhus Ama’r åbner igen i år dørene for spændende sommercamps, 
mens skolerne holder ferie. I år holder vi camps i skolernes første og sidste 
uge og tilmelding er åben allerede nu

AF LINE FOG MIKKELSEN

UGE 27: START 
SOMMERFERIEN I 
MUSIKKENS TEGN  - 
EKSKLUSIV MUSIKCAMP 
I BØRNEKULTURHUS 
AMA’R.
Sammen med fire knald-
dygtige professionelle kom-
ponister og musikere gen-
tager Børnekulturhus Ama’r 
og Dansk Komponist For-
ening de to sidste års suc-
ces, hvor børnene i en hel 
uge skal fordybe sig i musik, 
klange og lyd.

De fire komponister Tho-
mas Sandberg, Tikki Has-
selriis, Mette Nielsen og Kri-
stian Hverring står i spidsen, 
når de via små inspirations-
koncerter og workshops 
introducerer børnene til 
forskellige måder at gribe 
komposition og improvisa-
tion an på. Børnene arbejder 
i helt små grupper på 5-6 
børn sammen med instruk-
tørerne og får derfor et helt 
unikt indblik i og redskaber 
til, hvordan man kan skabe 
og spille egen musik.

På KomponistCampen er 
der rig mulighed for at ar-
bejde med stemme, lyde, 
klange og elektronik. Og vi 
skal arbejde med instrumen-
ter - både de traditionelle 
instrumenter, men også de 
mange ting omkring os, som 
kan lave lyd, klange og mu-
sik. Der er musik i alt.

Alle kan være med, uanset 
om man har spillet før, eller 
om man bare synes, musik er 
vildt sjovt. Og så skal ugen 
selvfølgelig fyldes med mas-
ser af hyggeligt samvær med 
andre musikglade børn.

Campen henvender sig til 
børn i alderen 10-16 år. Til 
workshops og introduktioner 

inddeles børnene i grupper 
efter alder/niveau.

UGE 32: SLUT FERIEN 
AF MED ET KREATIVT 
BOOST INDEN 
SKOLEOPSTART - 
KREACAMP MED 
MASSER AF DANS, 
BILLEDKUNST OG 
MUSIK.
I sommerferiens sidste uge 
åbner vi Børnekulturhuset 
for endnu en sommercamp. 
Denne gang er det for børn 
i alderen 8-13 år, og de kan 
vælge mellem dans, billed-
kunst og musik. Der er plads 
til 20 børn på hvert hold.

På danseholdene arbejder 
vi med kroppen som red-
skab, danser en masse, træ-
ner forskellige moves og trin, 

lytter til musik og laver ko-
reografier i større og mindre 
grupper. Danseinstruktø-
rerne er Marianna Minasova 
og Mikael Santana, og de vil 
primært arbejde indenfor de 
to stilarter Breakdance og 
Moderne dans.

På musikholdet sætter vi 
igen fokus på musikken, når 
vi - i samarbejde med Strøm 
for børn - skal arbejde med 
elektronisk musik. Vi skal 
skabe musik selv, skrive 
vores egne sange og lave 
kompositioner. Så kan du 
slet ikke få nok musik, så er 
det holdet for. Underviser-
ne Jeanette Frederiksen og 
Rasmus Vincentz Jensen gi-
ver gode råd og tips.  

I billedkunst vil Maria Lau 
Krogh lave masser af små 

kunstværker med børne-
ne. Inspireret af forskellige 
kunstnere og temaer skal vi 
arbejde med farver og moti-
ver og forskellige teknikker.

 ❚ Begge Camps foregår i 
Børnekulturhus Ama’r, 
Øresundsvej 8B, 2300 
Kbh S

 ❚ KomponistCamp: mandag 
1. juli – fredag 5. juli 

 ❚ Krea-Camp: mandag 5. 
august - fredag 9. august

 ❚ Pris: 600 kr. (+gebyr) – 
man tilmelder sig for hele 
ugen

 ❚ Læs mere og tilmeld 
dig her: www.bornekul-
turhusamar.kk.dk

FAKTA

En ønskeliste til politikerne
Til sommer starter forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 
2020. Sidst i maj besluttede Amager Øst Lokaludvalg, hvilke projekter de vil 
opfordre politikerne til at prioritere
 AF FRIDA JANS, AMAGER 
ØST LOKALUDVALGS 
SEKRETARIAT

 ❚ Midler til realisering af en 
helhedsplan for udvikling 
af Kløvermarken

 ❚ Etablering af nye toilet-
ter på Amager Strand, 
herunder med en mulig 
prioritering af følgende 
placeringer:
1. Ved legepladsen ved 

Kilometerbroen
2. Ved Strandstation 4
3. Ved Øresundsvej
4. Ved Lagunebroen

 ❚ Permanentgørelse af 
”Den Cyklende Musik-
skole”

 ❚ Etablering af Prøvestien – 

en aktivitetssti langs van-
det fra Amager Strand-
park til Prøvestenen

 ❚ Realisering af sikker sko-
levej ved Backersvej og 
Skolen ved Sundet

 ❚ Fremskyndelse af de alle-
rede planlagte skolevejs-
projekter i bydelen, der 
netop er sat i bero, samt 
en pulje til mindre trafik-
tiltag omkring skolerne.

 ❚ Etablering af ”skæve 
boliger” i Amager Øst 
bydel, som erstatning for 
boligerne ved Vermlands-
gade , der bliver nedlagt 
indenfor kort tid.

 ❚ Etablering af ankomstfa-
ciliteter til åbning for ad-
gang til Prøvestenen Syd 

som rekreativt område.
 ❚ Etablering af cykelstier 

på Strandlodsvej, Raffi-
naderivej (det resterende 
stykke) og Engvej

Du kan læse mere om de 
enkelte projekter på lokalud-
valgets hjemmeside.

Lokaludvalget 
nedsætter 
temagruppe for Børn 
og Unge

AF OLE PEDERSEN

Gruppens formål er at få 
bedre dialog med dagin-
stitutioner og skoler, at 
undersøge hvordan lokal-
udvalget kan understøtte 
det vigtige arbejde der 
foregår, og give input til 
lokaludvalget på henven-
delser fra forvaltningen 
vedrørende spørgsmål, 
som har betydning for 
denne sektor.

Gruppen har pt. holdt to 
møder, det seneste hvor 
man havde en dialog med 
Ungdomsskolen og Ama-
ger kultur om hvilke ind-
satser de gør for de unge 
i bydelen.

Det næste møde er tirs-
dag d. 19 juni kl. 17.00 

i lokaludvalgets lokaler, 
Jemtelandsgade 3, 4. sal. 
På mødet får vi besøg af 
Mette Grønvaldt, som er 
områdesouschef i Børne-
og ungdoms forvaltnin-
gen på Amager og en 
klyngeleder for daginsti-
tutionerne. På mødet bli-
ver vi orienteret om hvor-
dan om-rådet drives og 
hvilke udfordringer der er 
på området. 

Gruppen er åben for alle 
borgere som har lyst til at 
beskæftige sig med det-
te område. Ønsker du at 
deltage i gruppen kan du 
kontakte sekretariatet for 
Amager øst lokaludvalg på 
mail: ks2i@kk.dk

eller undertegnede på 
mail: ole@olep.dk

Lokaludvalg Amager Øst har nedsat 
en temagruppe for Børn og Unge, 
som specielt skal forholde sig til 
daginstitutioner og skoler i bydelen

Nu bliver  der  
opsat mindeplade  
for Klub 47

AF OLE PEDERSEN

I slutningen af 2017 blev 
den legendariske ung-
domsklub Klub 47 revet 
ned. Klub 47 havde fra 
1969 og frem til lukningen 
i 2007 dannet rammerne 
for en række af spirende 
musikere såsom D-A-D og 
Sanne Salomonsen. Det 
var dog særligt den spi-
rende hiphop undergrund 
som Klub 47 havde en spe-
ciel betydning for. Denne 
betydning er senest ble-
vet skildret i DR’s fanta-
stiske Podcast ”Den nye 
stil”, hvor det bliver tyde-
ligt, hvordan øvelokalerne 
hos Klub 47 var med til 
at skabe fundamentet for 
Rockers By Choice, Hum-
leridderne, No Name Re-
quested og Den Gale Pose.

Siden 2007 stod Klub 
47’s tidligere lokaler tom-
me og i slutningen af 2017 
startede nedrivningsar-
bejdet. I dag er området 
forvandlet til Sundby Park 
som er en række nybyg-
gede lejeboliger opført af 
ejendomsselskabet Emili-
enborg. 

MINDEPLADE 
OPSÆTTES VED 
THYCO BRAHES ALLE 
35-37
Inspireret af fortællingen 
fra podcasten ”Den Nye 

Stil” og på baggrund af 
en fælles kærlighed til 
den musik, som Klub 47 
har været udrugningsrede 
for, har Nicki Wassmann 
Brøchner sammen med 
Gitte Hvoldal Kristen-
sen fra ejendomsselska-
bet Emilienborg og Per 
Abildtrup, formand for 
Musikforeningen 5-øren 
besluttet at opsætte en 
mindeplade for alt det, 
som Klub 47 har betydet, 
ikke bare for Amager eller 
Danmark, men for alle mu-
sikglade mennesker ver-
den rundt.

Mindepladen bliver 
afsløret onsdag d. 28. 
august 2019 kl. 16, hvor 
der også helt i Klubbens 
ånd vil være lidt live musik 
og hygge frem til klokken 
18, ved Tycho Brahes Allé 
35-37. Vi håber, at alle, der 
er interesseret i god mu-
sik og klub 47s historie, vil 
være med til at markere 
dette særlige sted for ef-
tertiden. 

Mange Ama’rkanere har mider fra den 
hedengangne Klub 47. Nu bliver der 
opsat en mindeplade for alt det Klub 47 
for alle musikglade mennekser i Danmark
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Stofposer frem for 
plastikposer i Amagers 
butikker 
Siden november 2018 har frivilligprojektet ’Plastikpose-frit Amager’ syet 
stofposer af aflagte tekstiler som et gratis alternativ til plastikposerne i 
Amagers butikker. Primo maj 2019 var der syet og uddelt 600 stofposer til i alt 
18 butikker samt ét bibliotek, og mange butikker er på venteliste til at komme 
med. Projektet skaber øget opmærksomhed, der har til formål at sænke 
forbruget af de almindelige engangs-plastikposer, som er en af de største 
kilder til plastikforureningen af verdenshavene

AF MAJA HOLMEGAARD, 
MILJØPUNKT AMAGER

Blandt de første butikker, 
der begyndte at føre stof-
poserne er interiørbutikken, 
Alrum på Amagerbrogade 
12 og gourmetkøbmandsfor-
retningen, Broders på Ama-
gerbrogade 146. Miljøpunkt 
Amager har snakket med in-
dehaverne af de to butikker 
for at høre deres tanker om 
projektet. 

Alrums butiksindehaver, 
Helle Grouleff, er glad for at 
være en del af det gode ini-
tiativ, og har en aftale med 
frivilligværkstedet, om at sy 
nogle ekstra store poser til 
hende, så de passer til nogle 
af de lidt større interiørva-
rer, som sælges i Alrum. Selv 
stødte hun første gang på 
projektet på Christianshavn, 
hvor projektet oprindeligt 
startede, og hun har også 
selv været til frivillig sy-dag 
i Kvarterhuset. Det er her, de 
lokale frivillige hver tirsdag 
kl. 15 mødes for enten at sy 
stofposerne, donere eller 
hente stof og materialer til at 
sy derhjemme. 

Som butiksindehaver er 
det dog begrænset, hvad 
man kan bruge af tid som 
frivillig, men da Helle Grou-
leff gerne vil bidrage ekstra 
til projektet, gør hun sit bed-
ste for at udvide og udbrede 
budskabet. Hun har nemlig 
skaffet en donation på 50 
hjemmelavede stofposer til 
projektet fra Aktivitetscen-
ter Sundholm, hvor socialt 
udsatte kan komme i aktive-
ring ved blandt andet at pro-
ducere en lang række hånd-
lavede varer. Alrum hjælper 
aktivitetscenteret med at 
sælge deres varer, og nu har 
de også doneret stofposer 
til Plastikpose-frit Amager, 
som ellers normalt sælges 
for 20 kr. stykket i butikken. 

Hun fortæller: ”Der er ef-
terhånden flere og flere, der 
takker nej, når jeg spørger 
om kunderne vil have en 
pose med. Det siger noget 
om, at folk også er blevet 
mere opmærksomme på 
området – til gengæld bliver 
folk glade og overraskede, 
når de bliver tilbudt en hjem-
melavet stofpose i stedet for 
plast- og papirsposer.”

“BRODERS” AKTIV 
I KAMPEN MOD 
PLASTPOSER
Mette T. Heerulff Christian-
sen, indehaver af Broders 
er også aktiv i kampen mod 
unødvendigt plastik. Hun 
har blandt andet haft succes 
med at få en leverandør til at 
gå over til vand på glasfla-
sker frem for plastikflasker. 
Derfor er hun også meget 
glad for at være med i Pla-
stikpose-frit Amager, hvor 
stofposerne, som er bedre 
til at holde nogle af de lidt 
tungere varer end papirspo-
ser, kan erstatte nogle af de 
plastikposer, der ellers ville 
være blevet brugt. 

”Jeg forsøger så godt jeg 
kan, at fortælle folk om pro-
jektet, og at der er brug for 
flere frivillige til at sy stof-
poserne. Til en banko-aften 
fik jeg for eksempel overtalt 
nogle venner til at være fri-
villige, og de har været oppe 
og sy flere gange nu”, for-
tæller hun. For Mette er det 
netop vigtigt, at der kommer 
flere frivillige til, og derfor 
deler hun aktivt på sociale 
medier, hver gang der kom-

mer nye stofposer, og så 
sponsorerer hun desuden 
snacks fra butikken til de fri-
villige sy-dage.  

KONTAKT PLASTICFRIT 
AMAGER PÅ FACEBOOK
Når man handler i de butik-
ker, der er med i Plastikpose-
frit Amager, skal man ikke 
betale for at få sine varer i 
en stofpose, men man er til 
gengæld velkommen til at 
aflevere den tilbage til bu-
tikkerne og være med til at 
skabe et cirkulært stofpose-
netværk. Vil man selv være 
frivillig eller kender man en 
skole, der gerne vil hjælpe 
med at sy poser som en del 
af håndarbejde-undervis-
ningen, så kontakt endelig 
Plastikpose-frit Amager på 
facebook. 

Plastikpose-frit Amager er 
startet på initiativ af Mona 
Isabel Andersen, indehaver 
af Ø-Helse på Amagerbro-
gade 173. Projektet er støt-
tet af Miljøpunkt Amager, 
Amager Øst Lokaludvalg, 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Områdefornyelse Sundby og 
Kvarterhuset. 

      Tv: Helle Grouleff i sin butik, Alrum -  Th: Mette T. Heerulff Christiansen i sin butik, Broders. Begge med stofposer fra Plastikpose-frit Amager 
syet af frivillige. 

FRAK giver unge 
på Amager 
arbejdserfaring 
Siden april har Fritidsakademiet 
(FRAK) i samarbejde med Amager 
Øst Lokaludvalg givet lokale unge 
sved på panden, arbejdserfaring og 
penge på lommen. De unge har b.la. 
lært at bygge plantekasser og lave 
vilde urter til mad

AF TINE MARIE PEDERSEN, 
FRAK

Alt sammen med fokus på at 
blive gode til at arbejde og 
bygge relationer med bebo-
ere fra lokalområdet, som de 
sjældent snakker med. Du 
kan her læse om FRAKs to 
projekter, der byder på en 
udflugt i den vilde natur og 
til Musiktorvets nye byrums-
møbler.

GENERATIONSMØDER I 
DEN SPISELIGE NATUR
I påsken tog unge fra FRAK, 
borgere fra Amager og æl-
dre fra Peder Lykke Centrets 
aktivitetscenter ud i den vil-
de natur. Sammen blev der 
b.la. plukket brændenælder 
og løgkarse, som blev la-
vet til en lækker pesto. De 
unge prøvede også for før-
ste gang et par waders og at 
fange tang, der senere skulle 
vise sig at være et hit som 
alternativ til de chips, man 
kan købe i kiosken. Alle de 
gode fangster blev udfor-
sket, tilberedt og nydt med 
udsigt over Amager Strand. 
Gennem Grønne Genera-
tionsmøder introducerer 
FRAK Amagers borgere til 
den vilde, spiselige natur og 
er samtidig med til at bygge 
bro og nedbryde fordomme 
mellem to borgergrupper:

”Det er sjovt at se de unge 

blive super servicemindede, 
når de skal sørge for de æl-
dres behov. De sørger for 
siddepladser, henter tæpper, 
byder på te og snacks og 
serverer dagens anretninger. 
Desværre er det ikke al den 
vilde mad, der falder i de un-
ges smag, men sådan er det 
vist for de fleste i den alder”, 
fortæller Anders Andersen 
projektleder i FRAK.  

FRA SKIBSPALLER TIL 
BYRUMSMØBLER 
Mens nogle unge eksperi-
menterede med den spise-
lige natur, fik andre unge 
værktøj i hånderne. Over de 
sidste par måneder har loka-
le unge fra Holmbladsgade-
kvarteret nemlig knoklet for 
at lave gamle skibspaller fra 
Sydamerika om til plantekas-
semøbler. 'Sundbymøblerne' 
som FRAK har døbt dem, 
bliver placeret på musiktor-
vet til gavn for alle borgere. 
Et par af kasserne blev fyldt 
med jord og planter sammen 
med unge og de borgere, 
som var forbi musiktorvet. 
Senere kommer de resteren-
de Sundbymøbler med jord 
og planter. I alt 6 stk. 

“I FRAK vil vi gerne være 
med til at skabe flere grøn-
ne byrum. Med et projekt 
som det hér, hvor vi både 
giver unge arbejdserfaring, 
genbruger materialer og 
gør byen lidt grønnere, er 
det virkelig win win. Drøm-
men er selvfølgelig at endnu 
flere bestiller Sundbymøb-
ler, så vi kan gøre det igen 
og igen“, fortæller Anders 
Damkjær, projektkoordina-
tor i FRAK. 

Projekterne omhandlende 
Sundbymøblerne er støttet 
af Amager Vest Lokaludvalg, 
Amager Øst Lokaludvalg og 
træværkstedet TinkerTank. 

Deltag gerne og hjælp de 
unge d. 18. juni kl. 15-18 
med at fylde plantekasser-
ne med jord og planter på 
Musiktorvet, Øresundsvej 5.

 ❚ FRAK tror på, at arbejde 
er nøglen til en lysere 
fremtid for unge på 
kanten. De investerer i de 
unge, anerkender dem 
og gør dem gode til at 
arbejde. De unge oplever 
at lykkes i et fællesskab 
og at nogen hjælper dem 
videre – til glæde for 
dem selv og samfundet. 
FRAK samarbejder med 
virksomheder, Boligso-
ciale Helhedsplaner og 
kommuner. 

 ❚ Læs mere om FRAK på 
frak.dk. 

FAKTA
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AF NIELS FRISCH KJØL-
HOLT, LOKALUDVALGSSE-
KRETÆR

Da lokaludvalget sidste ef-
terår sendte sit hørings-
svar til lokalplanforslaget for 
Amager Strand var det med 
opfordring om at begrænse 
byggemulighederne i Ama-
ger Strandpark i forhold til 
det foreslåede. Sidenhen har 
der været stille omkring lokal-
planforslaget, som endnu ikke 
er blevet vedtaget af Borger-
repræsentationen og derfor 
heller ikke er trådt i kraft.

STATEN NEDLAGDE 
VETO
Det skyldes at staten ned-
lagde veto mod lokalplan-

forslaget. Staten fandt at 
lokalplanforslaget var i strid 
med Fingerplanen, som re-
gulerer den overordnede 
udvikling af hovedstadsom-
rådet. Efterfølgende har Kø-
benhavns Kommune og sta-
ten været i dialog om vetoet 
og staten vedtog tidligere 
i år en ny udgave af finger-
planen, som gør det muligt 
at vedtage en revideret ud-
gave af lokalplanen. 

Brugere af strandparken 
må dog vente lidt længere 
på, at den nye lokalplan 
træder i kraft, ophævelsen 
af vetoet er nemlig blevet 
forsinket af folketingsval-
get og forventes derfor 
først at kunne vedtages ef-
ter valget.

Vores Strandpark 
er trængende
Amager Strandpark er et fantastisk sted, vi Ama’rkanere nyder den meget 
sammen med resten af København og de tilstødende kommuner, Tårnby og 
Frederiksberg. Strandparken er også blevet et yndet turistmål med sine 5 km. 
til City og har årligt over 1 million gæster. I følge CNN i 2018 faktisk Verdens 
Bedste Bystrand

AF LENE KRAMBECK - 
NABOREPRÆSENTANT I 
AMAGER STRANDPARKS 
BRUGERRÅD 

Amager Strandpark kan blive 
endnu bedre, efter at Kø-
benhavns kommune overtog 
driften for nogle år tilbage. Vi 
i Parkbrugerrådet presser på 
for at få gennemført mange 
forskellige forslag fra borge-
re, brugere og interessenter.   

Det er et stort problem at 
Strandparken ikke har toilet-
ter på landsiden. På nær dem 
der er placeret ude på øen i 
Strandparkens strandstatio-
ner, det er langt væk når man 
er på ”den gamle strand”.

2. påskedag var jeg koor-
dinator på en åbnings-fest 
for "Sælen", den nye na-
turlegeplads ved Kilome-
terbroen. Her indsamlede vi 
ønsker og var i dialog med 
gæsterne. Der var et udtalt 
ønske om at få renoveret toi-
letterne. På Facebook har en 
forespørgsel i Amager Grup-
pen vist samme resultat: Vi 
vil have flere toiletter!

ET TOILET VED 
“SÆLEN”
Det skriger til himmelen at 
der ikke er toiletter til store 
og især små ved den nye vel-
besøgte legeplads "Sælen". 
De små bliver nødt til at gå 
ud i buskadset ved Kilome-
ter-broen, det er uhygiejnisk 
for ikke at sige meget ulæk-
kert, men meget naturligt. 
Også mange institutioner og 
skoler bruger ”Sælen”, leger, 
hygger, spiser og ….

De 3 gamle toiletbygnin-

ger ved Lagune broen, Kilo-
meterbroen og for enden af 
Øresundsvej er des-værre i 
en for dårlig stand til at en 
renovering vil kunne betale 
sig. Det var udmeldingen på 
sidste Parkbrugerrådsmøde 
d. 14. maj.

KOMMUNEN KAN, NÅR 
ØKONOMIEN ER PÅ 
PLADS
Da vi på mødet vanens tro, 
havde emnet omkring de 
manglende toiletter oppe 
igen. Blev det fornuf-tigt nok 
foreslået at ”brand slukke” 
med opsætning af midlerti-
dige toiletter, indtil de per-
manente toiletter en dag 

ser dagens lys. En billigere 
løsning, utvivlsom ikke så 
æstetisk, men midlertidige 
toiletter kunne være en akut 
løsning på problemet, indtil 
dagen hvor vi har Københav-
ner toiletterne.

Kommunen kan, hvis og 
når økonomien er på plads 
tilbyde opsætning af det 
arkitektonisk pæne ”Køben-
havner-toilet” (se foto fra Is-
lands Brygge).  Prisen på et 
sådant toilet er 1 million og 
ønsket er 4 toiletter. Det sid-
ste placeret ved den strand-
station, der ikke blev opført 
på Strandtorvet ved Mi-ni-
golf, is butik og basket-kurv.

Ved mødets afslutning 

stemte vi om de forslag der 
var indkommet til næste års 
budget til forbedrin-ger til 
strandparken. Her kom toi-
letterne på en flot 2. plads. 
Problemet er selvfølgelig 
økonomien. Prisen på 4 toi-
letter, nedrivning af de gam-
le og den løbende drift er 
helt ud over de budgetram-
mer som Parkbrugerrådet 
kan indstille til. Kommunen 
lovede at undersøge hvad 
det koster og om det prak-
tisk kan lade sig gøre med 
en midlertidig løsning. Øko-
nomien til at løfte en perma-
nent løsning skal komme fra 
et andet sted i Kommunen, 
højere oppe fra. 

EN PROMENADE AF 
HØJ KVALITET
Amager Strandvej over-
for Strandparken er ved at 
udvikle sig til en rigtig flot 
strandpromenade med bu-
tikker, restauranter og ca-
féer af høj kvalitet. Der er 
indenfor det næste års tid 
bygget færdigt i bo-ligmas-
sen ud mod Strandvejen, 
herefter skal arbejdes videre 
med strandpromenaden, 
stisystemer til Krimsvej og 
et parkanlæg på den gamle 
Baltic-grund iflg. Lokalplan 
425 for Krimvej. Den gamle 
strand er i gang med or-
ganisk at udvikle sig til en 
skøn strandeng især efter at 
spunsvæggen / bol-værket 
ud mod lagunen er blevet 
optaget af Kommunen.

På et så lækkert og popu-
lært område må i fremtiden 
også inkludere at man kan 
træde af på naturens vegne. 

       Foto: Lene Krambeck

Sommer, sang, musik 
og sorggruppe i 
Allehelgens Kirke og 
Sundkirken
AF SUZETTE EJDRUP 
- SOGNEPRÆST I 
ALLEHELGENS KIRKE OG 
SUNDKIRKEN

Sommeren er over os – 
og musik og sang er på 
programmet i Allehel-
gens Kirke og Sundkirken. 
Torsdag den 13. juni kl. 
19.00 fyldes Allehelgens 
Kirke med medrivende og 
sprudlende musik og sang. 
Sommerkoncerten i Alle-
helgens Kirke byder på en 
afdeling med børnekoret 
Heavens Angels under le-
delse af Karen Fløng samt 
gospelkoret AllSaints un-
der ledelse af Fredrik Mel-
lqvist. 

Efter en pause overta-
ger Bobo Moreno scenen 
og byder på en times kon-
cert sammen Fredrik Mel-
lqvist. Til allersidst kom-
mer korene op til en stor 
finale sammen med Bobo. 

Gennem årene har Bobo 
Moreno arbejdet med de 
største navne herhjemme, 
fra Sanne og D:A:D, til Ra-
dioens Big Band og Birthe 
Kjær

Glæd jer til en aften med 
smittende musikalitet, sto-

re stemmer og glimt i øjet. 
Der er fri entre. 

JAZZ I SUNDKIRKEN 
Igen i år tager Sundkirken 
forskud på Copenhagen 
Jazz Festival og inviterer 
til  Aftenjazz-gudstjeneste 
tirsdag d. 2. juli kl. 17.30. 
Efter den korte gudstjene-
ste byder vi på snacks og 
et forfriskende glas – og 
mere jazz. 

Det er der så sande-
lig også søndag den 7. 
juli 12.00 ved sommer-
jazzgudstjenesten på 
pladsen foran Sundkirken. 
Efter gudstjenesten invite-
rer kirken på sommerfro-
kost og endnu mere skøn 
jazzmusik. 

SORGGRUPPE I 
SUNDKIRKEN
Livet er ikke kun fest og 
glæde. Alle kan vi blive 
ramt af sorg og savn, når 
vi mister et kært men-
neske. I Sundkirken er 
det muligt at mødes i en 
sorggruppe og tale om 
de svære følelser, lytte til 
andre, som er i samme si-
tuation og dele erfaringer 
og minder. Sorggruppen 
er et fortroligt sted, hvor 
alle har tavshedspligt. 
Gruppen mødes ca. hver 
14. dag. Vi begynder en 
ny sorggruppe tirsdag 
den 27. august kl. 15-17. 
Hvis du ønsker at deltage 
eller vil høre mere om 
gruppen, kan du kontakte 
sognepræst Suzette Ej-
drup.

For alle arrangementer 
gælder det, at alt er gratis, 
og tilmelding er ikke nød-
vendigt. 

Yderligere information:  
www.metrokirkerne.dk

Vedtagelse af ny lokalplan for Amager 
Strandpark lader vente på sig
I efteråret 2018 sendte Københavns Kommune ny lokalplan for Amager Strandpark i offentlig høring. Lokalplanen er 
stadig ikke vedtaget det skyldes et såkaldt veto fra staten

Siden 1947 har Fingerplanen 
dannet den overordnede 
ramme for fysisk planlægn-
ing i hovedstadsområdet. 
Grundtanken bag Finger-
planen er:
1. at koncentrere boliger, 

handel, virksomheder, of-
fentlige institutioner mv. 
omkring en veludbygget 
infrastruktur i fingerbyen.

2. at forbeholde områderne 
mellem og uden for 
fingerbyen grønne kiler, 
mindre bysamfund, jord-
brug mv.

Den nyeste udgave af fin-
gerplanen hedder Finger-
plan 2019 og blev vedtaget 
tidligere i år. Kilde: Planinfo.dk

HVAD ER 
FINGERPLANEN?

       Foto: Yann Houlberg Andersen
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Poesien ud i gaderummet
Beatpoeten Claus Høxbroe har skrevet en digtsamling, Kongens København, 
der bla. rummer en del digte, inspireret af hans tilstedeværelse på Amager.  
Nu vil han gerne have digtene ud i gaderummene så de bliver nærværende for 
forbipasserende borgere. Om dette har han indledt en dialog med Amager øst 
lokaludvalg
AF OLE PEDERSEN

Digte er en form, som ikke 
nyder anderkendelse af 
mange borgere. digtsamlin-
ger er noget af det mindst 
læste af de materialer, man 
kan låne på biblioteket. Men 
digte kan være både oply-
sende, provokereinde og lat-
tervækkende, hvad man op-
dager når og hvis man stifter 

bekendskab med dem. 
Vi kender alle de store po-

eter  af navn fra H.C. Ander-
sen, Piet Hein, Halfdan Ras-
mussen, Benny Andersen, 
Frank Jæger og os der bor 
på Amager Klaus Rifbjerg. 
Men hvor meget har vi læst 
af dem, og hvor meget vil 
vi komme til at læse digte 
fremover?

KAN MAN FÅ DIGTENE 
UD PÅ GADERNE?
Beatpoeten Claus Høxbroe 
har udgivet flere digtsam-
linger bl.a digtsamlingen 
Kongens København. Den 
handler om meget konkrete 
oplevelser og indtryk han 
har fået gennem tiden. Claus 
Høxbroe har boet  mange 
forskellige steder i Køben-
havn herunder også på 
Amager, og indtryk fra de 

forskellige steder har han 
nedfældet i digte. 

Fra Amagerdigtene kan 
nævnes titler som Amager, 
Kirkegårdsvej kl. 11.55, Salt-
holmsvej/Tyrolsgade og 
Amager -Øbro

Tanken er, at få præsen-
teret digtene nær de steder 
der har været inspirationskil-
de for forfatteren. Hvordan 
det kan ske står stadigvæk 
hen i det uvisse, men det 
kunne være f. eks. på gavle, 
nedfældet i gadens fliser el-
ler inskriptioner på husmure. 
Mulighederne er legio. 

Amager øst lokaludvalg 
har afholdt et møde med 
Claus Høxbroe for at udfor-
ske mulighederne. Lokalud-
valget vil nu tage sagen op 
i udvalget for kultur mv. og 
borgerne vil efterfølgene 
høre om den videre proces. 

Samtalen flyder i kabinen 
som vognen i gaden 
chaufføren beretter om 
byens udvikling 
Amagers forandring om 
dengang 
han kørte brudekaret 
med
hest og vogn 
om hvordan infrastrukturen 
effektiviteten har ødelagt 
den mulighed 
evig dytten 
råben
af spandet hidsige bilister 
manglende overskud 
om hvordan 
det hele
var een
lang cyklus
det var dengang viben 
vendte tilbage 
til Vestamager når hestene 
blev sat på græs 

AMAGER-ØBRO 
AF CLAUS HØXBROE

Kofoeds skole 
vinder designpris
Kofoeds Skole  har vundet en flot pris ved Danish Design 
Award, Skolen vandt i kategorien ‘Message Understood’ 
for deres nye visuelle identitet og logo, som juryen mente 
var godt håndværk med et klart og tydeligt budskab

AF OLE PEDERSEN

Bag det grafiske arbejde står 
det lille designbureau Rama 
Studios, som skolen deler 
prisen med. Om prisen siger 
forstander på Kofoeds Skole, 
Robert Olsen:

“At vinde en designpris er 
ikke noget vi oplever hver 
dag her på Kofoeds Skole. 
Men at vinde i kategorien, 
hvor det handler om at få 
sit budskab forstået af mod-
tageren, må siges at være 
ekstremt vigtig for os og 
vores sociale arbejde. Der-
udover er det jo fantastisk 
at få en marginaliseret del af 

samfundet, som vores elev-
gruppe jo tilhører, med i et 
felt som dette, der rummer 
noget af det bedste vi har at 

byde på her i landet. Det er 
på sin vis også en form for 
social inklusion.”

Om årets generelle vinder-

felt, siger adm. direktør for 
Design denmark, Abelone 
Varming, følgende:

“I år ser vi danske desig-
nere shine med deres dybe 
forståelse af, hvordan de-
sign kan være med til at gøre 
verden til et bedre sted, for 
den enkelte og for samfun-
det. Her er høj kvalitet i idé, 
udførelse og den æstetiske 
stillingtagen, både i livsstils-
relaterede produkter og di-
gitale løsninger. Jeg synes, 
at det er et utroligt stærkt 
finalistfelt og vinderfelt 
igen i år. Jeg er fortrøst-
ningsfuld for fremtiden for 
dansk design”

Nyt fra strandparken

AF JENS WILLIAM 
GRAV, MEDLEM AF 
AMAGER STRANDS 
PARKBRUGERRÅD 
FOR AMAGER ØST 
LOKALUDVALG

Vi drøftede den nuværen-
de lokalplan for Amager 
Strand. Behandlingen af 
planen afventer i øjeblik-
ket godkendelsen af den 
nye fingerplan for hoved-
stadsregionen, som  skal 
give mulighed for yderli-
gere bebyggelse på Ama-
ger Strand. Den fremtidige 
lokalplan vil alene giver 
anledning til bebyggelser i 
de 3 byggefelter på Stran-
døen, der svarer til det 
omfang af byggemulig-
heder som lokaludvalget 
i sit seneste høringssvar 
har accepteret. Der er tale 
om en mindre bebyggelse 
end den bebyggelse som 
kommunen oprindelig øn-
skede. Lokaludvalget har 
således ønsket at der ikke 
kommer bebyggelse i byg-
gefeltet ved strandstation 
3. 

Der arbejdes videre med 
etablering af den belys-
ning på Amager Strand, 
der tidligere er afsat mid-
ler til, men som har været 
udsat på grund af kom-
munens anlægsloft. Blot 
trist at belysningen i mod-
sætning til ønskerne fra 
lokaludvalget, Friluftsrå-
det og Naturfredningsfor-
eningen indeholder tænd/
sluk funktion. For at undgå 
lysforurening ønskes per-
manent lys. 

BEDRE MULIGHEDER 
FOR AT FISKE FRA 
STRANDEN
Der er bestilt fuglekas-
ser til strandparken efter 
dialog med Dansk Ornito-
logisk Forening og etable-

ring af det nye strandflugt-
hegn er gået i udbud.

Parkbrugerrådet var po-
sitiv over for en forsøgs-
ordning, hvor muligheder-
ne for at fiske fra strand 
udvides fra ultimo april til 
ultimo maj. Det giver bed-
re muligheder for bl.a. at 
fiske hornfisk.

Endelig drøftede vi 
anvendelsen af de ca. 
440.000 kr,, der er er af-
sat i 2020 til fysiske for-
bedringer. Senest er bl.a. 
den nye legeplads etable-
ret for disse midler. I park-
brugerrådet var 1. priori-
teten en ny beplantning 
langs Amager Strandvej, 
dernæst etablering af mid-
lertidige toiletter, den nye  
naturlegeplads og strand-
torv 4 nævnt, og endelige 
etablering af ny strand ved 
Lagunebroen.

FLERE MIDLER TIL NYE 
TOILETTER
Vi er opmærksomme på 
behovet for flere perma-
nente toiletter, men det 
overskrider anlægsram-
mer og skal ind i det almin-
delige kommunale bud-
getbudget. Lokaludvalget 
har sendt ønsker herom 
videre til Borgerrepræsen-
tationen.

Der var også ønske om 
etablering af vandposter. 
Lokaludvalget gav  udtryk 
for at man arbejdede for 
at få nogle af de 20 poster, 
der allerede er afsat midler 
til i det kommunale bud-
get, placeret på Amager 
strandpark.

Amager Strands Parkbru-
gerråd består af en række 
repræsentanter for for-
skellige organisationer 
og brugere af strandpar-
ken. Vi mødes normalt 
to gange om året.

Amager Strandparks strandbrugerråd 
mødtes 14. maj 2019, hvor vi blev 
orienteret om forskellige forhold 
og vi drøftede fordelingen af de ca. 
440.000 kr., der er afsat til fysiske 
forbedringer i 2020

SUNDHEDS
MARKEDSDAG
MUSIKTORVET, ØRESUNDSVEJ 6
LØRDAG 14. SEPTEMBER KL. 11-14

• Få målt blodtryk og lungefunktion, få nye ideer til 
    sund kost og se eksempler på sjov fysisk aktivitet

• Test din viden om sundhed, kost og motion 
• Bliv klogere på, hvor lidt der skal til for at du kan 

leve længere med godt helbred

• Test din viden om sundhed, kost og motion
• Konkurrencer og aktiviteter for alle aldre

Test din sundhed på Sundheds-
markedsdagen på Musiktorvet
Sundhedsmarkedsdagen byder på et hav af oplevelser og konkurrencer. Kom og få målt dit 
blodsukker og blodtryk. Test din viden om sundhed, kost og motion. Bliv klogere på, hvor lidt 
der skal til for at du kan leve længere med godt helbred

AF: NICOLE SCHMITT, 
RANDI SØRENSEN OG 
SUSANNE MØLLER

Social og sundhedsgruppen 
i Lokaludvalg Amager Øst 
sætter fokus på sundhed 
og arrangerer en sundheds-
markedsdag lørdag d. 14. 
september kl 11-14 på Mu-
siktorvet. Vi har inviteret en 
lang række organisationer 

og faggrupper til at komme 
og informere borgerne. Flere 
end 20 aktører har givet til-
sagn om at komme og byder 
på en masse af aktiviteter.

Sundhedsmarkedsdagen 
udspringer som reaktion 
på Region Hovedstadens 
rapport om Sundhedsprofil 
2017. Der fremgår, at Ama-
ger Øst har udfordringer 
på sundhedsområdet. Der 

er flere rygere, flere med 
storforbrug af alkohol og 
flere med usundt kostmøn-
ster end resten af Region 
Hovedstaden. En fjerdedel 
opfylder ikke WHOs mini-
mumsanbefaling om fysisk 
aktivitet.

Det kan vi gøre bedre! Kom 
til sundhedsmarkedsdagen 
og besøg boderne af lokale 
aktører inden for sundhed. 

Der er noget for alle aldre. 
Du kan få målt blodtryk og 
lungefunktion, tale med pa-
tientforeninger, få nye ideer 
til sund kost og se eksempler 
på sjov fysisk aktivitet. Og så 
er der konkurrencer!

Reserver dagen og 
kom forbi Musiktor-
vet på Øresundsvej 14. 
september kl 11-14.
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Ved Amagerbanen Nord 
skal have nyt liv
Borgere og interesserede i området var inviteret til workshop den 4. april 
for at give deres bud på, og ideer til, hvordan denne del af det nordøstlige 
Amager skal udformes

AF EMMA MALOU WULF 

Nye tider venter det gamle 
industriområde, kendt som 
Ved Amagerbanen Nord. Det 
omfatter området der ligger 
mellem Prags Boulevard, 
Amager Strandvej og Ved 
Amagerbanen. Kommunen 
og grundejerne i området er 
i gang med de første spæde 
spadestik til udviklingen af 
området. Det sker i første 
omgang i form af en såkaldt 
startredegørelse. En startre-

degørelse er en officiel start 
på et lokalplansarbejde, hvor 
man skitserer de overordne-
de rammer for en plan for et 
område. Denne gang invite-
rede kommunen og Amager 
Øst lokaludvalg til et møde, 
så man som borger kunne få 
indflydelse allerede i denne 
del af processen. 

FULDT HUS TIL 
BORGERWORKSHOP
Workshoppen blev afholdt 
i hjertet af Ved Amagerba-

nen Nord i Den Blå Hal. Der 
var fuldt hus, og workshop-
pen blev indledt med op-
læg og præsentation ved 
forvaltningen og arkitekter, 
samt Amager Øst Lokalud-
valg. Herefter var der små 
workshops ved bordene. 
Ved hvert bord sad der en 
medarbejder fra forvaltnin-
gen, eller et lokaludvalgs-
medlem med indsigt i em-
net. Workshoppen havde 
fokus på trafik, fællesarea-
ler, grønne områder, be-

varingsværdige bygninger 
og fremtidige bygningers 
højde. 

MANGE VISIONER FOR 
OMRÅDET
Workshoppen kastede en 
masse spændende ideer og 
forslag af sig. Ikke mindre 
end 50 unikke ideer blev ind-
samlet om både boligformer, 
miljø, friarealer og trafik. Alle 
disse inputs er siden blevet 
indsamlet til kommunens ar-
bejde med at lave startrede-
gørelsen. 

DEN VIDERE PROCES
Når startredegørelsen er 
færdig, udarbejdes i før-
ste omgang et lokalplan-
forslag, og så holdes der 
et borgermøde igen. Lo-
kalplanforslaget kommer 
desuden i høring, så alle 
kan give deres mening til 
kende. Herefter indsamles 
og behandles høringssva-
rene, og først herefter kan 
en endelig lokalplan beslut-
tes. Den endelige lokalplan 
skal godkendes af Borger-
repræsentationen. Det for-
ventes, at et lokalplansfor-
slag for Ved Amagerbanen 
Nord kan komme i offentlig 
høring i begyndelsen af næ-
ste år.

Amagerbanen åbnede 
for fuld damp og 
musik

AF PETER KRISTENSEN 
- AMAGERBANENS 
VENNER -  
KOMMUNIKATION, DRIFT 
OG TEKNIK

Amagerbanens Venner 
fejrede årets første åb-
ningsdag søndag den 28. 
april, hvor Københavns 
Jernbaneorkester mødte 
talstærkt op i deres DSB 
gala-uniformer. Der blev 
spillet hornmusik og Olsen 
Bande-melodier m.m.

De frivillige fra Amager-
banens Venner leverede 

gratis vand, øl og skinne-
cykler, samt en dræsine. 
De gamle rustne skinner 
blev næsten helt blanke, 
eftersom skinnecyklerne 
aldrig holdt stille den dag. 
Vejret var fint, og mas-
ser af byens borgere var 
mødt op.

Resten af sommerhalv-
året har banen åben for 
alle på søndage i ulige 
uger mellem 12-15. Du kan 
også booke banen privat. 

Læs mere på www.
amagerbanensvenner.dk 

Babyhygge i Kvarterhuset
Barselsformiddag i Kvarterhuset er et stort hit blandt de lokale 
småbørnsfamilier. Populariteten bliver nok ikke mindre, når vi fremadrettet 
byder på nye motoriske udfoldelsesmuligheder og Early Literacy

AF ROSA SOFIE HALL

BARSELSFORMIDDAG ER 
FOR ALLE
Fredag formiddag summer 
Kvarterhuset af baby plud-
ren og snak når vi inviterer 
indenfor til Barselsformid-
dag. Med støtte fra Amager 
Øst Lokaludvalg skaber vi 
hver fredag et rart og trygt 
rum, hvor de 0-2-årige 
kan tumle og hygge sam-
men med deres forældre. 
Nogle fredage er der åben 
legestue uden fastlagt 
program, andre fredage 
kan man opleve oplæg om 
blandt andet førstehjælp, 
parforhold eller rytmik og 
babymassage. Tilbuddet er 
åbent for alle der har lyst 
til at være med. Når der er 
legestue, dukker man bare 
op når det passer ind i da-
gens rytme. Når der er op-
læg, starter vi kl. ca. 10 og 
man skal på forhånd købe 
en billet. 

EARLY LITERACY
I løbet af juni måned kigger 
børnebibliotekar Anna forbi 
legestuen, med små pop-up 
oplæg om børnebøger og 

vigtigheden af Early Liter-
acy, som kort fortalt handler 
om forståelsen af, at børn 
lærer og udvikler sprog og 
læselyst, når vi som voksne 
hjælper det på vej. 

NYT OG UDFORDRENDE 
INVENTAR
Vi har fået støtte fra Nor-
dea Fonden til at udvide 
legestuens inventar med 
en masse udfordrende mo-
torik legetøj og redskaber. 
Så nu kan babyerne træne 
balance og styrke mens 
de lidt større børn blandt 
andet kan tumle i boldbas-
sinet. Samtidig er der god 
plads til at dikke kaffe, ud-
veksle erfaringer og hygge 
sig sammen med andre fa-
milier på barsel.

PROGRAM OG INFO
Der er åben legestue fre-
dage til og med 21. juni og 
efter en kort sommerpause 
starter Barselsformiddage 
op igen fra d. 23. august. 

Du kan finde info om efter-
årets program: kvarterhuset.
kk.dk/barselsformiddage og 
på Facebook/kvarterhuse-
tamagerbro.

Barselsformiddage
i Kvarterhuset

Hver fredag kl. 10-12 på 2. sal.  Kom til åben legestue og oplæg. Gratis.

Se mere på www.kvarterhuset.dk

Sommerfodbold 
turneringer på Amager

AF  CLIFFORD JAMES 
PHILLIPS - PÆDAGOG - 
FRITIDSCENTER AMAGER 
NORDØST

Sommerferien på Amager 
er dejlig med et hav af di-
verse aktiviteter mange 
forskellige steder på øen. 
Og børn og unges fodbol-
dinteresser skal selvfølge-
lig ikke glemmes.

Derfor har pædagoger 
Amager i samarbejde med 
gode folk fra Ferie Camp, 
Amagerbro Helheds-
plan, Sundby boldklub og 
Idrætshallen Prismen væ-
ret med til at organisere 
2 fodboldsstævner d.28. 
juni og d.5 juli.

Drenge og piger i al-
deren 10-13 år fra hele 
Amager er inviteret til at 
deltage. Den ene turne-
ring spilles på den ”blå 
bane” ved Sæterdalsgade, 
mens den anden afholdes 
i idrætshallen Prismen på 
Holmbladsgade som en 
del af Ferie Camp. 

MERE FÆLLESSKAB  
PÅ ØEN
Cruyff og Cliff, der til dag-
lig arbejder i Fritidscentre-

ne Midt og Nordøst som er 
med til at arrangere de to 
stævner, mener bestemt, 
at sådanne arrangementer 
bidrager til fællesskabet 
på øen bl.a fordi børn og 
unge kommer til at spille 
flere lokale områder som 
de ikke kender så meget 
til, og derfor lærer nye 
miljøer og nye ansigter på 
tværs af Amager at kende. 
Det hele kommer selvføl-
gelig til at ske i hyggelige 
og trygge rammer hvor 
børn og unge samt de 
voksne pædagoger, ga-
deplan medarbejdere og 
frivillige får nogle ’aktion 
packed’ timer sammen 
med Street fodbold og 
hygge i centrum.

”Vi glæder os til at se så 
mange børn og unge som 
muligt på tværs af Ama-
ger, med hyggeligt sam-
vær, smil og sved på pan-
den” siger Cruyff

Tilmelding skal ske 
senest 2 dage før til Clif-
ford tlf. 26 14 96 77 eller 
Cruyff tlf. 23 71 91 99

Så er sommerferie tiden over os igen.  
Jubiiii råber vi alle sammen! 
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Endnu en  
”Vild med 
Vand” dag 
i strålende 
solskin
Lørdag den 25. maj deltog Sundby 
Sejlforening for 3.die gang i den 
årlige landsdækkende begivenhed  
Havnens Dag ”Vild med Vand” 
sammen med 90 andre havne. 
ca. 500 gæster besøgte Sundby 
Sejlforening, og vi tror de fik en 
rigtig god oplevelse. Det hel foregik i 
strålende solskin og med højt humør

AF OLE PEDERSEN 

Næstformand for Køben-
havns Borgerrepræsen-
tation, Lars Weiss holdt 
velkomsttalen,. Han under-
stregede sit eget tilhørs-
forhold til Sundby Sejl, et 
forhold der blev etableret 
allerede som barn, da hans 
forældre ofte kom i forenin-
gen. “Sundby sejlforening 
er et samlingspunkt for op-
levelser, fællesskaber og 
aktiviteter og på den måde 
et stort aktivt for bydelen”, 
sagde Lars Weiss og der 
blev klappet kraftigt af de 
veloplagte tilhørere. “Her 
på Amager kalder man det 
en sejlforening, længere 
nordpå kalder man det en 
Yactklub, hvilket understre-
ger det miljø der er her på 
stedet”, en vits der frem-
brage en sund og naturlig 
latter.

Lars Weiss talte om de 
problematikker der løben-
de har været og stadig er, 
med hensyn til at forny le-
jemålet med Københavns 
kommune, men som han 
sagde: ”Jeg har en stærk tro 
på, at der ikke vil ske noget 
drastisk de næste 50 år”, 
en udtalelse der vakte stor 
tilfredshed hos publikum. 
Talen blev efterfulgt af  ka-
nonsalutter fra foreningens 
Kanonlaug, og herefter gik 
det slag i slag med de man-
ge aktiviteter programmet 
bestod af. 

ET STORT HIT VAR 
SKATTEJAGT FOR 
BØRN
På den søndre mole be-
søgte mange de små nytte-
haver og Sundby Kajakhus, 
der holdt åbent hus. Sulten 
blev stillet ved ”Madvog-
nen” fra Restaurant Sundby 
Sejl, der solgte is, slik, bur-
gere og pølser. 

Der var arrangeret Tov-
værksworkshop med 
spændende opgaver og 
sejlerskolen stillede op for 
at fortælle om denne af-
delings aktiviteter. Mange 
brugte også dagen til at 
komme en tur på vandet 

med et af medlemmernes 
motorbåd og der blev sejlet 
kapsejlads med flotte ra-
diostyrede model sejlbåde.  
Der var også mulighed for 
at komme tæt på de små 
dyr, der gemmer sig i hav-
nens vand. Et af de store hit 
var skattejagt for børn, hvor 
de med et hæfte i hånden 
skulle finde, tælle og gætte 
forskellige opgaver fordelt 
rundt på hele foreningens 
område, så der blev gået 
mange skridt.  

MASSER AF TORSK I 
ØRESUND
På Nordre plads og mole, 
blev delebåden ”Blueberry” 
vist frem og en havkajak 
kunne prøves. Ungdomsaf-
delingen holdt åbent hus i 
Det Maritime Ungdomshus 
hvor der kunne sejles i jol-
ler, og stå på paddleboard. 
Her holdt også lokaludvalg 
Amager Øst til med deres 
bod, og de bød på kaffe og 
økologiske småkager til de 
interesserede.  Lokaludval-
get havde desuden af for-
eningens Fugl og Fisk lånt 
motorbåden ”Flyvefisken”, 
der sejlede ud 6 gange 
fyldt med børn og voksne, 
der udover den dejlige sejl-
tur langs Amager Strand 
fangede 18 torsk. Der var 
mange der fik torsk til af-
tensmad den dag.   

Den ældre generation i 
Fritidshuset serverede kaffe 
m.m. og fortalte skrøner fra 
foreningens næsten 100 åri-
ge historie.  Mange nød en 
tallerken med røget makrel 
med tilbehør ved Røgeoven 
på prampladsen mens de 
blev underholdt af Jørgen 
Valdsgaard med sang og 
guitarspil.  

Mere end ca. 40 af Sund-
bys medlemmer deltog i 
selve arrangementet. 
Arrangementet blev støt-
tet af Amager sæt lokal-
udvalg. 

      Næstformand i Borgerrepræsentationen. Lars Weiss holdt åbningstalen

      Flyvefisken klar til afgang med skipper Karl Vogt Nielsen ved roret

      To søulke tager sig en slapper i det gode vejr
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‘Blueberry’ – et tilbud 
til nye sejlere

AF OLE PEDERSEN

Man skal tilmelde sig 
”Blueberry” på konto-
ret i åbningstiden. Det 
koster 1.500 kr. og man 
skal medbringe sit du-
elighedsbevis og sit med-
lemsnummer. Man har nu 
ret til at booke sin tid ind 
på Google-kalenderen, 
hvor der er plads, og tage 
på dagsejlads eller week-
endture med båden. Man 
skal huske, at når man 
sejler i ‘Blueberry’, repræ-
senterer man SSF. Efter 
endt sejlads sikrer man 
sig, at båden efterlades 
i pæn stand. Når du sej-

ler i ‘Blueberry’, forplig-
ter du dig til at deltage i 
klargøring/vedligehold af 
båden samt være til rå-
dighed ved isætning og 
optagning. Vi er på nu-
værende tidspunkt cirka 
10 medlemmer med fokus 
på hyggeligt socialt sam-
vær, sejlads og naturople-
velser. Hvis du har lyst til 
at komme forbi og få en 
prøvetur, så forsøger vi 
hver tirsdag i sæsonen at 
tage ud på en fælles tur.

For mere informa-
tion skriv venligst til 
blueberry@sundby-
sejlforening.dk

‘Blueberry’ – en Granada 23, ejet af 
SSF – er et tilbud til dig, der lige har fået 
duelighedsbevis og gerne vil på vandet, men 
endnu ikke har egen havneplads og båd

     ‘Blueberry’ klar til sejlads

‘Fugl og Fisk’ - 
en forening  for 
fællesskab på havet
Tæt ved De maritime Ungdomshus  i 
Sundby Sejlforening finder man motorbåden 
‘Flyvefisken’. Den ejes af foreningen ‘Fugl og 
Fisk, som har til får at give børn og voksne 
adgang til gode oplevelser på havet

AF OLE PEDERSEN

Som medlem kan forenin-
gen optage enhver som er 
bosiddende i Amager Øst 
eller er medlem af en for-
ening eller en organisation 
som er hjemmehørende i 
Amager Øst. Der kan op-
tages medlemmer uden for 
området, dog uden stem-
meret og valgbarhed.

Medlemskab giver prio-
ritet i forhold til tidsbestil-
ling samt ret til at indstille 
personer til at blive skip-
pere med ret til at føre for-
eningens både. Bestyrelsen 
fastsætter de øvrige regler 
for medlemskab.

Foreningens formål er 
”med udgangspunkt i nær-
miljøet, at give børn og 
voksne adgang til gode 
oplevelser, og nye fælles-
skaber på havet, herunder 
at undervise og instruere 
i god adfærd og fornuftig 
omgang med havet”.

MAN SEJLER MED 
‘FLYVEFISKEN’
‘Flyvefisken’ er en sødygtig, 
hurtiggående motorbåd 
for op til 9 gæster samt en 
skipper. 

Flyvefisken indgår i man-
ge slags aktiviteter som 
f.eks., ture til Hveen, sejlads 

ved kulturhavn festival, en 
tur til Københavns fæst-
ningsværker, fisketure med 
foreningen +60, dykkerture 
på Øresund, dommerråd 
ved kapsejlads, sildetur  til 
Skanør, ture til Saltholm og 
urnespredelse (bisættelse 
til søs)

Er du uddannet til at føre 
motorbåd, kan du også 
blive optaget i det Skipper-
laug, som står for admini-
strationen af båden. 

Vil du vide mere kontakt 
Lillian Green Jensen:  
green.jensen@mail.dk

 ❚ ‘Flyvefisken” blev købt 
i december 2008. Det 
skete på baggrund af 
en ansøgning fra Det 
Maritime Ungdoms hus til 
Amager øst lokaludvalg. 
Formålet var at undervise 
børn, unge, voksne og 
ældre i havets mangfol-
digheder. Båden skulle 
kunne anvendes til en 
bred vifte af aktiviteter; 
Lige fra turbåd, fiskerbåd, 
dykker båd, miljøskib, 
skole båd etc. Den store 
bredde i aktiviteterne 
skulle tiltrække nye grup-
per af brugere.

FAKTA

      Flyvefisken på vej ud af havnen - der venter fisk forude

       Sol over Sundby 

      Der ventes på makrel
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Fantastisk forårssæson  
i Kidz & Girlz United 
AF ESTHER HOLM - KOM-
MUNIKATIONSANSVARLIG

I forårssæsonen 2019 har 
mange nye børn fundet vej 
til KGUs hold på Amager, 
Nørrebro og i Nordvest. På 
Amager har foreningens fa-
ste hold haft deres gang på 
skoler og i fritidshjem, bl.a. 
har børnene på krea-værk-
stederne på Peder Lykke 
Skole og i Kvarterhuset 
arbejdet med både farve-
kompositioner, processen 
i at lave smykker og selv-

portrætter. Foreningens 
drama hold på Peder Lykke 
Skole har arbejdet med im-
provisationslege i skuespil, 
og madlavningsholdet på 
Sundbyøster Skole har fo-
kuseret på det sunde og 
smagfulde køkken. Dan-
seholdene som holder til i 
Prismen har denne sæson 
lært mange nye dansetrin, 
som de viste frem til årets 
Urbanfestival.. 

Derudover har KGUs fri-
villige eventteam deltaget 
med kreative workshops for 

børn der besøgte Lysfestival 
i Englandsparken, 48-timers 
festival i Osramhuset og på 
Urbanfestival i Urbanplanen. 

Kidz & Girlz United vil også 
være at finde til sommerens 
Feriecamp i uge 29 i Prismen 
og til Kulturhavn i slutningen 
af august. 

Kidz & Girlz United siger 
tak for fantastisk forårs-
sæson, og glæder sig til at 
møde gamle og nye børn til 
september, når foreningen 
åbner dørene op for endnu 
en sæson med dans, drama, 

krea og madlavning i efter-
årssæsonen. 

 ❚ Kidz & Girlz United er den 
kulturelle børneforening 
på Amager, hvor fokus på 
kreativitet, fællesskab og 
tryghed skaber rammerne 
for fantastiske stunder 
mellem foreningens frivil-
lige instruktører og børn. 
 
Yderligere information: 
https://kgu.dk

FAKTA

Læserindlæg
I mere end 4 år har be-
boerne i Sundparken ned 
mod Strandlodsvej været 
mere end plaget af byg-
gerierne på hjørnet af 
Lergravsvej og østsiden 
af Strandlodsvej i form af 
meget byggestøj og me-
get byggestøv og bela-
stet af megen tung trafik, 
afspærringer af fortove/
gader til kraner og bygge-
materialer.Det har været 
meget belastende for alle 
os beboere, som har lidt/
lider under det.

Både Lergravsvej og 
Strandlodsvej er MEGET 
trafikerede også med me-
gen tung trafik til de øv-
rige byggerier i området.

Lergravsvej er næsten 
ugennemtrængelig for 
større køretøjer på grund 
af parkerede biler på beg-
ge sider af vejen døgnet 
rundt. Grunden ”Karoline-
lunden” og området ud til 
Strandlodsvej er ET ÅN-
DEHUL i dette overbebyg-
gede område. Træerne her 
i Sundparken er fredet.

Grunden under ”Karo-
linelunden” er en nedlagt 
gasværksgrund og der-
med forgiftet. (Bekræftet 
på borgermødet).

Har man tænkt sig at 
lave flere parkeringsplad-
ser til ansatte og besø-
gende?

Jeg er på ingen måde 
imod, at der kommer et 

manglende plejehjem, 
men det må være med 
omtanke på os nulevende 
pensionister, der stadig 
bor her i Sundparken. Med 
hensyn til et bofælleskab? 
Hvad skal der ske med de 
allerede eksisterende akti-
viteter i bebyggelsen.      

Med venlig hilsen
Rose Marie Spooner

Ung og frivillig i Red 
Barnets genbrugsbutik
Emilie er 18 år gammel og bor på Frederiksberg. Til dagligt 
går hun på Rysensteen Gymnasium, hvor hun studerer 
kinesisk. Her er hun desuden med i frivilligudvalget, som 
lektiehjælper for folkeskoleelever

AF KERLI ANDERSEN

Emilie har været medlem af 
Red Barnet Amager siden 
oktober 2018. Hun opda-
gede at Red Barnet havde 
genbrugsbutikker, en dag 
hun gik tur på strøget med 
sin lillebror. I butiksvindu-
et stod der, at Red Barnet 
søgte frivillige og det vakte 
hendes interesse. Hun søgte 
derfor job som frivillig i den 

pågældende butik. Desvær-
re viste det sig at der ikke 
var brug for flere frivillige i 
netop denne butik. Dagen 
efter blev hun ringet op af en 
medarbejder fra Red Barnet, 
der tilbød hende at komme 
til samtale i Red Barnets 
genbrugsbutik på Amager i 
stedet. Emilie besøgte butik-
ken og fornemmede straks 
at det var det rigtige sted 
for hende at arbejde.  Det 

gjaldt både den gode stem-
ning, de søde kollegaer og 
ikke mindst kunderne som 
besøgte butikken. Det er 
blandt andet derfor hun har 
arbejdet som frivillig i Red 
Barnets genbrugsbutik på 
Amager lige siden.

”For mig er det vigtigt at 
kunne give noget igen, og 
når man står nede i butikken, 
kan man med det samme se, 
at man er med til at gøre en 
forskel. Forældre bliver gla-
de af at kunne købe ting til 
deres børn og børnene bliver 
glade for at få et stykke lege-
tøj eller den fodboldtrøje de 
længe har ønsket sig.” 

Ikke nok med det: “ så føles 
det rart at vide at pengene 
som butikken får ind, går til at 
gøre hverdagen for udsatte 
børn lidt lysere. Efter gymna-
siet vil jeg rigtig gerne ud at 
rejse og jeg ser derfor også 
mit arbejde i Red Barnet som 
en mulighed for at blive en 
del af en international organi-
sation andre steder i verden.”

Du finder Red Bar-
nets genbrugsbutik 
på Holmbladsgade 99, 
2300 København S. 

køretøjer ved
kløvermarkenplanlagt

cruises
mad og drikke
salg af

præmier
Vind fine 

kløvermarksvej 70, 2300 kbh s
LØRDAG D. 6 JULI 2019

       Køretøjer ved
Kløvermarken

KL 11 TIL 17
GRATIS ADGANG

Træf for veteran-, klassiske-, 
special-, og custom-biler, 
motorcykler, knallerter og cykler

præsenterer
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Familiefest på Amager
Børnefamilier inviteres til fest lørdag d. 15. juni når Kvarterhuset, 
Børnekulturhus Amar’, Mødrehjælpen og Miljøpunkt Amager i fællesskab slår 
dørene op til et brag af en festlig dag med børnekultur i fokus

AF ROSA SOFIE HALL - 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Vi samler vores forskellige 
styrker så vi sammen kan 
præsentere en masse gode 
kulturtilbud både for gar-
vede og nye børnekulturbru-
gere.

Samarbejde skaber synlig-
hed om de mange kulturtil-
bud.

’’Gennem det gode sam-
arbejde har vi mulighed for 
at nå ud til en masse flere 
familier og sikre at tilbudde-
ne kommer bredt ud lokalt 
på Amager’’ siger Mathias 
Dahl-Hansen, der arbejder 
i løntilskud som kulturmed-
arbejder i Kvarterhuset. 
Mathias er også initiativ-
tager til familiefesten. Han 
supplerer med; ’’en fest er 
en god måde at bringe folk 
sammen på og det er det, vi 
gerne vil’.

Jette Vadmand, der er fri-
villig i lokalforeningen Mød-
rehjælpen Amager fortæller; 
’’i Mødrehjælpen glæder vi 
os over samarbejdet med 
Kvarterhuset og de andre 
arrangører. Familiefesten er 
en rigtig fin måde at give 
en masse forskellige fami-
lier mulighed for at mødes 
og nyde godt af det gode 

fællesskab. Samtidig kan vi 
hjælpe til med at skabe be-
vidsthed om alle de mange 

børnekulturtilbud og mulig-
heder der findes på Ama-
ger’’.

HVAD KAN DU OPLEVE:
Gennem dagen vil der være 
masser af aktiviteter og un-
derholdning. Du kan udfolde 
dig i det kreative værksted 
som i dagens anledning har 
Space Tema. DJ-gruppen 
’Fredag i Firenze’ fyrer op 
under danseskoene i børne-
diskoteket. Miljøpunkt Ama-
ger uddanner dig til miljøhelt 
gennem sjove konkurrencer. 
Du kan ta’ på skattejagt eller 
hygge i højtlæsningshulen 
hvor børnebibliotekaren læ-
ser historier. De allermindste 
børn kan tumle og slappe af 
i legestuen. Det er også mu-
ligt at få lidt at spise; boller, 
snacks, saft, popcorn og kaf-
fe hører med til en god fest. 
Og så kan du selvfølgelig 
møde børnekulturen, Mød-
rehjælpen, Miljøpunkt Ama-
ger m.fl. til snak og info om 
vores forskellige aktiviteter 
og muligheder.

Familiefest på Amager er 
støttet af Amager Vest Lo-
kaludvalg og Amager Øst 
Lokaludvalg.

Hvor og hvornår:
Lørdag d. 15. juni kl. 
12-17 i Børnekulturhus 
Amar’, Øresundsvej 8 B.
Det er gratis at deltage. Du 
skal bare dukke op når det 
passer ind i dagens rytme.

15. JUNI • KL. 12-17

KREA MED LISE MARKER
BØRNEDISCO MED FREDAG I FIRENZE

BLIV MILJØHELT MED MILJØPUNKT AMAGER
HØJTLÆSNING MED DIN LOKALE BIBLIOTEKAR

SÆBEBOBLER

JUICE

SKATTEJAGT

POPCORN

BABYHYGGEKROG

Børnekulturhus Ama’r
Øresundsvej 8 B, 2300 København

Lommefilosoffer i Omvendtland
Et glimt fra korworkshopdage med skoleelever fra Amager

AF SINE THORNDAL, 
LÆRER PÅ 
DYVEKESKOLEN

KOR PÅ SKEMAET
Mandag og tirsdag d. 13.-14. 
maj var det almindelige sko-
leskema annulleret for ca. 120 
elever fra 2.–5.  klasse, som i 
stedet mødtes i Sankt Annæ 
Kirke for at synge sammen 
under ledelse af musiker og 
komponist Jakob Høgsbro.

Kordagene kulminerede 
tirsdag d. 14. maj i en kon-
cert for en helt fyldt Sankt 
Annæ Kirke. Det store kor 
blev akkompagneret af mu-
sikerne Jesper Nordal på 
guitar, Jesper Falkensteen 
på bas og Thomas Lylloff på 
trommer.

På frivillig basis har elever-
ne gennem skoleåret gået til 
kor på de 3 Amager-skoler, 
Skolen ved Sundet, Sankt 
Annæ skole og Dyvekesko-
len hele dette skoleår. 

Her i foråret har de brugt 
tid på at lære 1.- og 2. stem-
mer til 7 sange, som Jakob 
Høgsbro har skrevet musik-
ken til.

LIVETS STORE 
SPØRGSMÅL
Jakob Høgsbro har i mange 
år skrevet musik til tekster 
af Dorte Schou og Martin 
Gerup. Til workshopdagene 
arbejdede det store kor med 

trekløverets nyeste værk  - og 
det 10. i rækken - ”Lommefi-
losoffer i Omvendtland”.  Te-
maerne i teksterne er filosofi i 
børnehøjde. De store spørgs-
mål om meningen med livet 
er nemlig også genkendelige 
for børn. Hvornår er jeg mest 
mig selv? Hvorfor er der no-

gen gange så langt fra be-
slutning til handling? Hvorfor 
er der krig?

Jakob Høgsbro formår at 
skrive musik, der underbyg-
ger teksterne og går i krop-
pen på eleverne. Gennem 
forløbet fik eleverne mulig-
hed for at lege med ord og 

tilværelsens store spørgsmål 
i skøn forening med bevæ-
gelse og hørelære i form af 
solmisation.

SAMARBEJDE MELLEM 
LOKALE SKOLER
Man bliver glad, når man la-
ver musik sammen! 

Målet med at bringe sko-
lekorene sammen er først 
og fremmest at give elever-
ne en unik musikalsk ople-
velse. At give eleverne mu-
lighed for at opleve suset, 
når flere måneders arbejde 
kulminerer i en koncertop-
træden med professionelle 

musikere. Hver for sig kan 
skolerne noget særligt, 
men sammen kan de noget 
mere. 

Forskning peger på en 
masse sidegevinster ved ak-
tivt at beskæftige sig med 
musik, men først og frem-
mest giver det personlig 
glæde. Den glæde, håber 
vi, vil motivere til, at flere og 
flere børn får interesse for at 
synge, danse eller spille et 
instrument.

FÆLLESSKAB I FINE 
RAMMER
Kirkerummet giver gode 
rammer for store tanker. 
Akustikken, de højtidelige 
omgivelser og mødet med 
nogle af Sankt Annæ Kirkes 
daglige brugere var med til 
at skabe en god ramme for 
nogle vellykkede arbejds-
dage og en rigtig fin koncert 
for et stort publikum i alle 
aldre. 

Ved denne type arran-
gement opstår nye fælles-
skaber, musikken udvisker 
forskelle og noget unikt 
skabes. 

De tre skoler takker Sankt 
Annæ Kirke for at stille de 
fine rammer til rådighed og 
takker også Nordeafonden, 
Amager Øst – og Amager 
Vest Lokaludvalg for økono-
misk at støtte op om arran-
gementet.

Sommerbogen  
er tilbage

AF STINE HOFFMEYER

Sommerbogen går ud på, 
at børnene i deres ferie 
læser tre bøger efter eget 
valg, som de skriver en lille 
anmeldelse af på biblio.
dk – de danske folkebib-
liotekers fælles website for 
børn. Herefter kan de gå 
ned på deres lokale biblio-
tek, vise anmeldelserne til 
personalet, få tre stempler 
og hente en bogpræmie. 
Det er populære bøger, 
og der er noget for både 
piger og drenge inden for 
hver alderskategori. Kom-
mer børnene løbende he-
nover sommeren og viser 
deres anmeldelser, er der 
desuden små ekstrapræ-
mier til dem.

TØM EN BOGHANDEL 
PÅ 5 MINUTTER
Hvert barn må max. hente 
1 bogpræmie på bibliote-
ket, men på biblo.dk har 
man mulighed for at an-
melde et ubegrænset an-

tal bøger, og måske være 
heldig at vinde flere bøger 
eller få hovedpræmien 
som er: ’Tøm en boghan-
del på 5 minutter’. Det er 
også muligt at lave en vi-
deoanmeldelse – på biblo.
dk/sommerbogen er der 
tips til det hele. 

Kampagnen kører fra 
fredag d. 14. juni til lørdag 
d. 24. august. På afslut-
ningsdagen vil der blive 
afholdt fester for alle de 
børn, der har gennemført 
Sommerbogen og deres 
familier. I 

Bibliotekshuset på Ro-
dosvej får man besøg af 
forfatteren Kasper Hoff, 
mens Bodil El Jørgensen 
gæster Sundby Biblio-
tek. Sommerbogsfesterne 
i Bibliotekshuset og på 
Sundby Bibliotek får i år 
støtte af Statens Kunst-
fond. 

Læs mere om Sommer-
bogen på Biblo.dk, eller 
spørg på biblioteket!

Sommerferien 2019 
står for døren, og 
det samme gør 
bibliotekernes årligt 
tilbagevendende 
læsekampagne 
’Sommerbogen’ for de 
7-14-årige

Ung og frivillig i Red 
Barnets genbrugsbutik
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Vi mødes i musikken 

AF KATHRINE SCHMIDT 
JENSEN

Kom og del en skøn jaz-
zoplevelse med os og lær 
et menneske at kende, 
du normalt ikke møder i 
din hverdag. Sådan lyder 
opfordringen fra medar-
bejdere og brugere på 
dagtilbuddet Horisonten, 
der hver dag tilbyder be-
skæftigelse for op mod 70 
voksne med fysisk og psy-
kisk funktionsnedsættelse. 
Musik fører mennesker 
sammen og nedbryder 
grænser. Og det er netop 
det, de på dagtilbuddet 
Horisonten vil opnå med 
Jazz i Haven.

“Jazz i haven er en op-
lagt mulighed for at be-
søge os, samtidig med vi 
nyder musikken sammen. 
Vi er rigtig glade for vores 
naboer. Om efteråret pres-
ser vi æblejuice af æbler, vi 
får fra deres haver, og vi vil 
rigtig gerne skabe endnu 
flere møder mellem os og 
lokalområdet”, fortæller 
pædagogmedhjælper Kira 
Ann Hulsart.

Fuld smæk på sanserne
Horisonten ligger smukt 

ved Amager strand og Ka-
strup fortet og tilbuddets 

skønne have er centrum 
for formiddagen i jazzens 
tegn. I haven er der smæk 
på sanserne med gang i 
både farver, dufte og for-
mer. Noget Horisontens 
brugere har stor glæde af, 
og nu får gæsterne til Jazz 
i haven også lov at dufte 
med. 

Men det er ikke kun ha-
ven, der er smæk på. Jazz 
i haven byder på musik 
fra New Orleans bandet 
”Rose Room Dixie”, der ta-
ger blæseinstrumenterne 
for munden og garanterer 
masser af swing og under-
holdning. 

“Kig forbi og skyd som-
meren for i gang. Vi lover 
hygge og fællesskab, hvor 
alle er velkomne”, lyder 
det fra Kira Ann Hulsart. 

Jazz i haven er støttet af 
Amager Øst Lokaludvalg 

Jazz i haven på 
Horisonten 
20. juni - kl. 10.30-11.30
Pallesvej 80, 2300 
København S
Gratis entré
Der vil være salg af pro-
dukter fra Horisontens 
kreative værksteder samt 
mulighed for at købe 
kaffe, the og sodavand.

20. juni kan du komme til Jazz i haven 
på dagtilbuddet Horisonten. Jazz-
bandet Rose Room Dixies spiller for 
og Horisontens smukke have danner 
rammerne for en unik formiddag, der 
giver mulighed for at dele jazzmusik 
med mennesker, du normalt ikke 
mødes med

KULTUR

Ama’r – lokale historier og 
unge på scenen
I sæson 19/20 producerer Teater ZeBU forestillingen ”Amar” med unge 
mennesker og lokale historier fra det virkelige liv på scenen.  Som børne- og 
ungdomsteater på Amager er har ZeBU produceret et hav af forestillinger 
for lokale børn og unge. Denne gang vil teatret i samarbejde med unge 
Amagerkanere undersøge lokale historier, skabe forestillingen og have de 
unge med på scenen

AF SINE SVÆRDBORG OG 
NANNA BØNDERGAARD 
BUTTERS, ZEBU, 
PRODUKTIONSLEDERE PÅ 
AMA’R.

Ama ŕ er inspireret af at 
Amager er et område, der i 
disse år er under seriøs for-
vandling, med hastigt vok-
sende befolkning, et hav 
af kraner og byggepladser, 
utrolig mange børn og stor 
mangfoldighed bag ruderne. 
Samtidigt hører man unge, 
fra andre bydele, udtale for-

domme som:  ”Det er ama-
gerkanerne der har flest 
kamphunde og tatoveringer, 
de drikker for meget, taler 
grimt og ser for mange rea-
lityshows ala ”de unge mød-
re” og ”Paradise Hotel ”.  Fra 
undersøgelse lavet af Gallup 
for URBAN 2012. 

Virkeligheden er nuance-
ret. Et statistisk repræsenta-
tivt udsnit af Amagers unge 
borgere inviteres til at dykke 
ned i statistikker og historier 
om Amager og iscenesætter 
disse sammen med profes-

sionelle scenekunstnere. Der 
kradses i statistikkerne og 
enkeltindivider træder ud af 
dem med deres personlige 
historier, som bearbejdes 
scenisk og formidles i en 
dokumentarisk performan-
ceforestilling, hvor befolk-
ningsstatistik, demografi, 
historiske og nutidige fort-
ællinger, samt fordomme om 
Amager udfordres af virke-
lige mennesker i billeder, ord 
og krop. 

I juni sammensættes hol-
det af unge spillere, der alle 

skal være mellem 19-25 år og 
fulde af lyst til at dele sjove, 
sørgelige, skæve, rørende, 
barske og vidunderlige hver-
dagshistorier fra Amager. 
ZeBU leder efter unge fra 
øens mange forskellige kvar-
terer og med historier fra alle 
afkroge af amager.

 ❚ Ama’r er en performance 
med 19-25-årige, der 
spilles for 12-15-årige og 
deres familier i uge 43 
2019. Er du mellem 19-25 
år og har du lyst til at 
medvirke i forestillingen 
kan du kontakte ZeBU 
på sine@zebu.nu eller tlf. 
22237023

 ❚ Vi holder åben workshop 
for interesseret unge 
tirsdag den 11. juni kl. 
17.00-19.00. på ZeBU, 
Øresundsvej 4-6. Tilmeld 
dig hos sine@zebu.nu 

 ❚ Produktionen starter i au-
gust med prøver en efter-
middag/aften om ugen og 
enkelte weekendprøver 
og varer frem til oktober, 
hvor forestillingen spiller 
i uge 43.

 ❚ Du kan læse mere om 
ZeBU på www.zebu.nu 

 ❚ Ama´r er støttet af Amag-
er Øst og Vest Lokalud-
valg og Ville Heises legat.  

FAKTA

      Ungeworkshop med ZeBU - Den Kulturelle Rygsæk.  Foto: Fåborg/Midtfyn kommune

Klaus Rifbjerg var her
AF OLE PEDERSEN

Grundejerforeningen Dyve-
ke markerer betydningen af 
Klaus Rifbjergs forfatterskab 
med et kunstværk af billed-
huggeren René Schmidt, 
som vil være til stede ved af-
sløringen. Endvidere vil for-
fatteren Kim Leine læse op 
fra Rifbjergs forfatterskab. 

Det foregår lørdag 15. juni 
2019 kl. 14 på trekanten i ve-
stenden af Ingolfs Allé, mod 
Irlandsvej. 

 ❚ Klaus Rifbjerg (1931-2015) 
blev født på Ingolfs Allé 
og voksede op her. 

 ❚ Oplevelser og hændelser 
fra barndommen i kvar-
teret er en vedholdende 
inspiration i hele forfat-
terskabet, fra Amag-
erdigte (1965) til Intet 
sikkert abnormt (2013). 

FAKTA

Vi synger ud af boksen og 
ind i sognene
Synger du i brusebadet? Mens du 
cykler? I skolen? sammen med 
vennerne? Eller har du tidligere sundet 
i børnekor og vil gerne fortsat synge 
sammen med andre? Amagerbro 
Juniorkor vil gerne have at du synger 
hos os!

AF ULRIK BAAD  - SUNDBY 
KIRKE

Koret er for alle sangglade 
piger og drenge i alderen 11-
15 år. Vi synger sjove sange,  
smukke sange og alvorlige 
sange. Nyt, gammelt, pop, 
gospel og klassisk. Vi op-
træder til gudstjenester i alle 
kirkerne i Amagerbro Prov-
sti, samarbejder og synger 
sammen med de enkeltes 
kirkers kor, holder weeken-
der sammen, griner, synger 
og bevæger os.

KOM OG VÆR MED
Koret består af dygtige piger 

og drenge. Vi optager lø-
bende nye medlemmer.

Er du interesseret? Kon-
takt kordirigent Ina for nær-
mere oplysninger om audi-
tion.

Vi glæder os til at møde 
dig. 

Koret øver hver torsdag i 
Sundby Kirke på Amager-
brogade kl. 16.30-18.30.
Kontakt Ina: sanger-
mus@hotmail.com el-
ler  på mobil 3121 1073 
Følg os også på facebook:  
https://www.facebook.
com/Amagerbro-Junior-
kor-1184624601641001/       Juniorkoret øver. Foto: Ina Wakabayashi
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Begyndelsen på et 
vidunderligt venskab med 
børneforestillinger
Kvarterhusets Mikkel og Anja har skabt børneforestillingen ”Tornerose” 
sammen. Den er baseret på det kendte børneeventyr, og de beskriver 
forestillingen sådan: ”Oplev Torneroses opgør med sine forældre, sit møde 
med den første store kærlighed, samt hvad det vil sige at være seriøst udhvilet 
- efter 100 års lur.”

AF JOHNNY SKAANING 
- KOORDINATOR 
KOMMUNIKATION OG 
LÆRING IKVARTERHUSET

Til daglig driver de hver sin 
musikvirksomhed i Kvar-
terhuset. Mikkel Andersen 
er drivkraft bag Casa de 
la Guitarra – Københavns 
Guitarskole, og Anja Elisa-
beth Sand har Anjas Musik-
skole, som tilbyder en vifte 
af aktiviteter, eksempelvis 
musikskole og korsang. De 
har begge haft deres gang 
i Kvarterhuset i en årrække, 
og hver for sig og sammen 
bidraget til husets fællesak-
tiviteter. Jeg mødte dem til 
en snak om, hvordan 2 gar-
vede musikmennesker finder 
sammen om en børnefore-
stilling baseret på en gam-
melt eventyr.

Hvordan opstod idéen om 
at lave en forestilling sam-
men?

Mikkel: Anja kom med idé-
en om ”man kan godt lave 
noget på baggrund af Torne-
rose”, noget med klang, med 
en masse guitarer. 

Anja: I det hele taget synes 
jeg det er interessant, det der 

med at komme ud og vise in-
strumenternes klang. Både 
med violin og bas, som jeg 
har lavet med nogen andre 
- det der med at der er gui-
tarer og klang. Det betyder 
noget for børnene, de tager 
det ind, og når de er 3-4 år, 
så tænker de ikke på ”ser jeg 
smart ud” eller ”hvordan vir-
ker jeg”, så synes de bare det 
er fedt, det der med at røre 
sådan en klangkasse.

Mikkel: Forestillingen er jo 
bygget op om en kulisse af 
guitarer – der er 8 guitarer – 
og bagefter kommer børne-
ne op og prøver at spille på 
guitarerne. Det handler om at 
give en oplevelse af, at der er 
noget der kan klinge i virke-
ligheden. Det er ikke noget, 
der foregår på en skærm, el-
ler på noget som helst andet, 
det er helt analogt.

I beskriver forestillingen i 
et meget humoristisk og mo-
derne sprog?

Anja: Vi tager lidt gas på 
det hele. Vi er jo selv foræl-
dre, jeg tror også de voksne 
kan genkende sig selv i fore-
stillingen.

Mikkel: Tornerose går 
amok med noget mad – suk-

ker – meget politisk ukorrekt. 
Måske har hun ikke fået nok 
opmærksomhed? Der ligger 
en masse symbolik, hvis man 
går tilbage til Grimms even-
tyr. Det har vi prøvet at for-
tolke i en moderne kontekst, 
som folk kan relatere til.

Har I egentlig baggrund 
for at optræde?

Anja: Jeg har spillet meget 
teater da jeg var yngre. Jeg 
indgår også i en duo med 
Tilde, hvor vi laver noget po-
litisk og social kommentar 
i cabaretform. Jeg tænker 
meget visuelt, når vi skal lave 
bevægelser og scenografi.

Mikkel: Jeg har været med 
i børneteater, men det er før-
ste gang, jeg er med i noget, 
der er så frit.

Anja: Men altså, det er jo 
bare sjov, ikke? Det er jo bare 
2 voksne mennesker, der le-
ger lidt. Vi har grint meget. Så 
forhandler vi lidt, hvis en af os 
synes en idé er for langt ude.

Hvordan har folk modtaget 
forestillingen?

Anja: Rigtig godt! Vi synes 
næsten det er gået lidt for 
let. Nogen gange skal man 
kæmpe lidt, men folk har 
været meget positive fra be-

gyndelsen. Og børnene har 
været glade. Og Mikkel han 
er jo også vildt sjov. Det har 
vi slet ikke vidst før! 

Hvad med fremtiden? Skal 
I på turné med Tornerose, og 
skal I lave andre forestillinger?

Mikkel: Altså min drøm – 
men det har jeg ikke snak-
ket med Anja om – det er at 
have en eller to forestillinger 
at turnere med. Men i hvert 
fald få den her ud at rulle!

Anja: Det kunne også være 
sjovt at have noget til for-
skellige aldersgrupper. Men 
vi går op i at holde et højt 
niveau musikalsk og tek-
nisk. Mikkel han spiller også 
de svære stykker, så han får 
koncertguitaristen med ind i 
forestillingen.

Mikkels og Anjas ”Torne-
rose” har blandt andet spillet 
i Kvarterhuset og på Vallens-
bæk Bibliotek. Hvis du hol-
der øje, får du forhåbentlig 
mulighed for at opleve fore-
stillingen snart.

Kontakter: 
Anjas musikskole: an-
jasmusikskole.dk
Mikkels guitarskole: 
casadelaguitarra.com

ARTplosion – et 
tegne- og male 
fællesskab

AF ROSA SOFIE HALL

Eva er initiativtager til det 
nye tiltag i samarbejde 
med Kvarterhuset. Eva er 
28 år og har tegnet siden 
hun var 10 år, hvor Po-
kemón tegnefilmene in-
spirerede hende til at fatte 
blyanten. Både hendes 
farfar og hendes far ma-
lede, så kunst og kreativi-
tet har været en fast del af 
Evas opvækst. Således er 
hun blevet støttet meget i 
at udfolde sig kreativt.

Med ARTplosion deler 
hun kærligheden til kreati-
viteten med andre. ’’Der er 
mange der sidder og teg-
ner og maler alene.’’ For-
tæller Eva, og fortsætter:’’ 
Men med fællesskabet får 
du mulighed for at blive in-
spireret af andres metoder 
og ideer. Jeg synes det er 
meget motiverende at mø-
des og dele erfaringer.’’

Ideen til ARTplosion op-
stod, fordi Eva så et behov 
for et fællesskab med fokus 
på tegning og maling; ’’Jeg 
kom i det kreative fælles-
skab i Kvarterhuset, hvor 
der bliver arbejdet med al-
verdens forskellige kreative 
ting. Det var rigtig hygge-
ligt og rart at være fælles 
om sine interesser og der-
for opstod ideen til at lave 
et lignende fællesskab, men 
med fokus på at tegne og 
male’’ fortæller Eva.

ET UFORPLIGTENDE 
TILBUD
ARTplosion er et tilbud til 
alle voksne der gerne vil 
tegne og male. Det er ikke 
en forudsætning at du i 
forvejen er øvet i at tegne, 
men dog er det vigtigt at 
du har lysten og viljen til at 
gå i gang. ’’Der er ikke un-
dervisning når vi mødes. 
Du skal selv medbringe de 
materialer du skal bruge. 

Og så længe du har in-
teressen for at tegne og 
male er du meget velkom-
men. “Det er dog en forud-
sætning at man har lyst til 
at deltage i fællesskabet 
og man skal være åben 
overfor at tale med andre 
på tværs af alder og kul-
tur’’ fortæller Eva. En vig-
tig pointe for Eva er også 
at; ’’man skal ikke føle sig 
forpligtet til at dukke op 
hver gang vi mødes. Man 
skal være med når man 
har tid og lyst til det”. Når 
ARTplosion mødes, starter 
vi med en kort intro runde, 
hvor folk fortæller lidt om, 
hvilke metoder og materi-
aler de bruger, og eventu-
elt viser skitser frem af det 
de arbejder på. Når vi slut-
ter, vælger vi et tema som 
eventuelt kan bruges til in-
spiration, til næste gang vi 
mødes.’’

FREMTIDSPLANER OG 
ØNSKER
Eva vil gerne inspirere del-
tagerne i ARTplosion til at 
deltage i løbende etable-
rede tegne udfordringer. 
Blandt andet september 
udfordringen ’ Sketchtem-
ber’ og oktober udfordrin-
gen ’Inktober’. Og på lidt 
længere sigt drømmer 
hun om at ARTplosion kan 
deltage i initiativet ’Urban 
Sketching’. Du kan finde 
info om disse initiativer på 
Facebook.

VIL DU VÆRE MED?
ARTplosion mødes et par 
gange om måneden. Dato 
og tid arrangeres løbende 
og du kan finde info her: 
www.meetup.com/Artplo-
sion og www.instagram.
com/artplosioncph

Du kan også kontakte 
Kvarterhusets kulturmed-
arbejder på mail: rosa@
kvarterhuset.dk

Interesserer du dig for at tegne eller 
male, kan du nu få glæden af at dele 
din interesse med andre, i tegne – og 
male fællesskabet ARTplosion
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The School at 
Nordøstamager looks 
forward to welcoming 
their first students 
It is not easy to spot when passing the building site. Yet, preparations for the 
start-up of our new school at Holmbladsgade 113 are in full swing - and have 
been since autumn 2018

ORIGINAL ARTICLE 
BY METTE FELDVOSS. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT 

Last November, the first stu-
dents enrolled in the ‘School 
at Nordøstamager’. Since 
then, parents met earlier 
this spring, and the children 
started in the Copenhagen 
Municipality's leisure pro-
gramme (KKFO). Until their 
own school is ready, the 
‘School at Amagerbro’ will 
house the children.

"It was great to meet the 
kids in real life after months 
of just having known them 
as names in a spreadsheet. 
The staff was almost as ex-
cited to welcome the chil-
dren on 2 May as were the 
children and their parents. It 
took very little time for the 
children to settle in the new 
environments. They are now 
very engaged in building up 
relationships with each other 
and the staff,“ says Marie 
Beklar, who is general man-
ager of the ‘School at Nor-
døstamager’.

While the children en-
joy the leisure programme, 
preparations for the chil-
dren's first school day and 
the remaining planning of 

the school year continue. 
Teacher Stine Pape will join 
1 June, and will take care of 
preschool students.

“It is a huge advantage 
that I have had the op-
portunity to hire Stine one 
month before the summer 
holidays. That means that 
we have time to get to know 
each other better and to 
prepare for the school year. 
Stine has 12 years of experi-
ence as a preschool leader 
in another municipality and 
has already presented me 
with many exciting ideas 
and approaches to the 
work. We will spend some 
time in June to meet with 
the parent representatives 
in order to align expecta-
tions and to discuss how we 
together create well-being 
for the pupils and good col-
laboration amongst the par-
ents”, explains Marie.

She continues:”It is very 
important to me that par-
ents experience that they 
are involved in the process-
es. Accordingly, parents 
have been involved in hir-
ing staff for both, the pre-
school class and the leisure 
programme. Since autumn, 
I have also talked to several 
parents about the issues that 

can cause uncertainty upon 
school start. Questions that 
may become real concerns 
when the school is under 
construction and does not 
yet have traditions. I fully un-
derstand that parents come 
with plenty of questions, 
given that the children will 
spend a great deal of their 
upbringing in our care, and 
the school is going to shape 
them considerably. I am al-
ways very open to what par-
ents and children have to say. 
Yet, it is of course likewise 
important that I in my role as 
leader communicate clearly 
and concisely the values on 
which we base our school.”

Given the little time that 
the ‘School at Nordøs-
tamager’ exists, pedagogi-
cal values are so far ex-
pressed as overall visions. 
These visions will substan-
tiate in concrete actions in 
collaboration between the 
school's staff, parents and 
children.

“What we already know at 
this stage is that we will be a 
school operating with five key 
values and concepts, namely 
openness, common ground, 
future competences, sustain-
ability and coherence. The 
concepts can come to life in 

almost infinite ways during 
a school day. That is exactly 
what teachers and educa-
tors are incredibly skilled at, 
so I look forward to working 
with the staff on turning our 
values into concrete actions. 
Yet, the alpha and omega is 
that our students will become 
skilled and robust young peo-
ple who engage in their sur-
roundings. And that they be-
come aware of their options 
- and the responsibilities that 
come along these options,” 
Marie concludes.

 ❚ A turnkey contractor has 
been selected.

 ❚ Copenhagen Municipality 
had suspended the con-
struction due to further 
budget negotiations and 
clarification of priorities.

 ❚ Construction work has 
therefore been delayed, 
with an anticipated open-
ing by the end of 2023 at 
the earliest. Originally, the 
school was scheduled to 
open in August 2023. 

 ❚ On 14 May, the Munici-
pality’s Finance Com-
mittee has approved 
that the building in 
Holmbladsgade can be 
resumed.

FAKTA

Check your health at 
the Health Market Day 

ARTICLE BY: NICOLE 
SCHMITT, RANDI 
SØRENSEN OG SUSANNE 
MØLLER

The Local Committee 
shines the spotlight on 
health and arranges a 
Health Market Day on Sat-
urday 14 September at 11 
a.m. to 2.p.m at Musiktor-
vet. We have invited a large 
number of organizations 
and professional groups to 
inform Amager’s citizens 
about healthy living. More 
than 20 local players will 
offer a lot of activities.

The initiative is a re-
sponse to the latest Capi-
tal Region’s Health Re-
port. According to these 
figures, Amager East’s 
citizens have an unhealth-
ier life style than the rest 
of the Capital Region. This 
includes a higher percent-
age of smokers, people 

with high alcohol con-
sumption and more peo-
ple living on unhealthy 
diet. Also, about 25% of 
Amager East inhabitants 
do not meet the WHO’s 
minimum recommenda-
tion on physical activity.

We can do better! Visit 
the Health Market Day 
and meet local players 
within health and well-
being at their booths. 
There is something for all 
ages. Measure your blood 
pressure and lung func-
tion, talk to patient asso-
ciations, get new ideas for 
healthy lifestyle and see 
examples of fun physical 
activity. Not to forget the 
competitions – and prizes!

Book the date and 
drop by Musiktor-
vet at Øresundsvej 
on 14 September at 
11 a.m. to 2.p.m.

The Health Market Day offers a wealth 
of activities and competitions. Measure 
your blood sugar levels and blood 
pressure. Test your knowledge about 
health, diet and exercise. Find out how 
little effort it takes for living longer in 
good health

Kofoeds School’s 
social summer market 

ORIGINAL ARTICLE 
BY DANIEL VEDSTED. 
TRANSLATED AND 
EDITED BY NICOLE 
SCHMITT.

Following a beloved tradi-
tion Kofoeds School opens 
the doors to this year’s So-
cial Summer Market. The 
market takes place 12 June 
from 2 to 5 p.m. There will 
be lot of booths offering a 
wide range of products and 
activities - from recycled 
furniture, redesigned prod-
ucts, vintage clothes, bric-
a-brac, bicycles, plants, 
ceramics, handicrafts to 
workshops, live music, and 
much more.

Not only can you enjoy 
delicious food and bever-
ages from a large selec-
tion of producers with fo-
cus on sustainability and 
social responsibility, you 
can also listen to live music 

played on three different 
stages. Come and listen to 
e.g. Kofoed School’s own 
blues band and the Ready 
Steady Blues Band. Among 
the external participating 
organisations are: Fountain 
House, Aktivitetscenter 
Sundholm, Kilden, Sovi, 
Plasticpose frit Amager, 
Gartneri Off side, Kuba and 
Hus Forbi.

The Summer Market is 
free and welcomes eve-
ryone. The Summer Mar-
ket will take place in and 
in front of shops in Nyrn-
berggade and in Kofoeds 
School’s yard (entrances at 
Holmbladsgade, Nyrnberg-
gade and Jenagade).

Find more information 
about the market and 
check it out at Facebook: 
https://www.facebook.
com/events/419389 
711942303/

Join the year’s most social summer market 
when Kofoeds School and a number of 
other local and social organizations invite 
you to enjoy a flea market, music, food and 
plenty of diversity

      Foto: Leif Tuxen

Become an environmental 
ambassador at Amager
Learn how to save water and get better at waste management. Miljøpunkt Amager offers 
a course for becoming environmental ambassadors and helping to spread the knowledge 
of environmentally friendly actions in everyday life. The course starts 5 September

ORIGINAL ARTICLE BY 
HODAN OSMAN FROM 
MILJØPUNKT AMAGER. 
TRANSLATED AND EDITED 
BY NICOLE SCHMITT.

During the autumn, you have 
the opportunity to participate 
in a course where you learn 
how to save resources and 
how to take care of the env-
ironment. The environmental 
ambassador course consists 
of seven teaching sessions, 
comprising both, field trips 
and theoretical teaching. 
Amongst others, training will 
cover topics such as the wa-
ter cycle, water savings in the 
household, and better waste 
sorting. There will be excursi-
ons to the Amager Resource 
Center, Hørgården Recycling 
Bub and a tour giving insight 
into a janitor’s work. Further-
more, you will receive training 

in dissemination, body lan-
guage and communication, 
aiding your communication 
to friends, family and neigh-
bours.

The course is free with 
space for 30 participants. 
Register by writing to Iman 
(imah@kab-bolig.dk). The 
course is a collaboration bet-
ween Miljøpunkt Amager, 
HOFOR, the ‘Partnership Ur-
banplan Helhedsplan’ and 
‘Amagerbro Helhedsplan’.

MULTILINGUAL 
CONSULTATIONS 
AT YOUR HOUSING 
ASSOCIATION
The future environmental 
ambassadors will join the 180 
ambassadors who have been 
trained by Miljøpunkt Ama-
ger since 2005. Amager citi-
zens have the opportunity to 
invite an environmental am-

bassador to their housing as-
sociation. The environmental 
ambassadors are prepared 
to give you advice and tips 
for how to develop good ha-
bits, avoid expensive service 
charge settlements, and take 
care of the environment. Bey-
ond Danish, the visits can be 
arranged in many languages 
such as Arabic, Somali, Tur-
kish or Urdu.

HOW TO FOCUS ON 
SUSTAINABILITY 
IN YOUR HOUSING 
ASSOCIATION
The environmental ambas-
sador training programme is 
part of Miljøpunkt Amager’s 
work to communicate how 
we can take better care of 
environment and resources in 
everyday life. Further to this, 
Miljøpunkt Amager has pub-
lished a folder giving plenty of 

ideas and concrete suggesti-
ons on how you and your hou-
sing association can optimize 
common resource consump-
tion to become more sustaina-
ble and at the same time save 
money. Read more on Miljø-
punkt Amager’s website.

Property managers in 
your housing association 
have also the opportunity to 
participate in HOFOR's free 
technical academies, recei-
ving training in the basics of 
water and heat supply. This 
will help housing associati-
ons to save resources and 
money. You can find more 
information and can register 
on HOFOR’s website.
If you like to hear more 
about these offers or want 
to order a home visit, 
go ahead and contact 
Hodan Osman (hodan@
miljopunkt-amager.dk).
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Sommer med 
Børnekulturhus Ama’r
Kultur i børnehøjde til lands, til vands og i luften – mød Børnekulturhus Ama’r 
ude i sommerlandet hele sommeren!

AF ANNE BØGH 

Selvom Børnekulturhuset på 
Øresundsvej skærer ned på 
åbningstiden i Juni og låser 
dørene i skolernes sommer-
ferie for alle andre end de 
børn, der er tilmeldt vores 
populære Komponist- og 
KreaCamp, er det ikke ens-
betydende med at vi holder 
fri. Der er masser af gode 
sommertilbud og aktiviteter 
for alle størrelser på flere 
forskellige matrikler.

I juni varmer vi op til en 
forrygende ’Sommer på 
Stranden’ når de populære 
lørdagsworkshops flytter 
ud til vandkanten og vores 
gode kollegaer i Naturcen-
ter Amager Strand. Over fire 
lørdage arbejder vi med livet 
i havet når vi bygger, maler 
og undersøger alt det der 
gør vandkanten og havbun-
den til en stor oplevelse. Den 
15. juni fejrer vi et godt sam-
arbejde med Mødrehjælpen 
og andre institutioner, når vi 
holder Familiefest i Børne-
kulturhuset.

VI RYKKER IND I 
‘PRISMEN’
Når skolernes sommerferie 
starter rykker vi først ind 
i Prismen hvor vi sammen 
med feriecamp laver Tre Gla-
de Gadeteater Dage for børn 
i skolealderen hvad enten de 
kommer med deres fritids-
hjem eller familier. Det bliver 
en skøn blanding af fantasti-
ske forestillinger og mulig-

hed for selv at prøve kræfter 
med teater, gøgl, scenografi 
og akrobatik

SOMMER PÅ STRANDEN
Igen i år fejrer vi ’Sommer 
på Stranden’ hver dag kl 10 – 
16 fra den 6. til den 28. juni,. 
Fra vores tilholdssted i to 
store containere bringer vi 
alt det bedste af den kultur 
som Børnekulturhuset gen-
nem hele året arbejder med 
ud til strand-folket. Hver 
eneste dag er der hygge og 
krea-aktiviteter, det krydrer 
vi med workshops, koncer-

ter og forestillinger. Vi hol-
der 3 dages mini-jazzfestival 
med nogle af Danmarks al-
lerbedste formidlere af jazz 
og verdensmusik til børn. I 
kan gennem sommeren også 
møde flere af vores dygtige 
undervisere og få en snak 
om, om der skulle være 
plads til jer på et af de man-
ge fritidshold vi starter op 
når hverdagen igen trænger 
sig på. Find programmet for 
hele sommeren på Børnekul-
turhus Ama’rs hjemmeside 
eller facebook.

Sommer med Børnekul-
turhus Ama’r:
Lørdage i juni (første gang 
den 8. juni) 
 ❚ Uge 27 KomponistCamp 

på Børnekulturhus Ama’r
 ❚ Uge 27 mandag til onsdag 

Tre Glade Gadeteater 
Dage

 ❚ Uge 28, 29 & 30. Sommer 
på Stranden

 ❚ Uge 32 KreaCamp i 
Børnekulturhus Amar

FAKTA

Sommeren er fuld af musik i Kvarterhuset
Under Copenhagen Jazz festival præsenterer foreningen Amagerbro Jazz, i samarbejde med Kvar-terhuset, en række 
formidable koncerter

AF ROSA SOFIE HALL - 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Onsdag d. 10. juli kan du kl. 
16 opleve Terkel Nørgaard 
Trio feat. Lars Jansson. Tri-
oen arbejder både med Lars 
Jannsons store bagkatalog, 
udvalgte amerikanske stan-
dards og lidt af Terkels egen 
musik. De byder på en mo-
derne blanding af den nordi-
ske og den amerikanske jazz. 
Trioen tredje medlem er bas-
sisten Jeppe Skovbakke. 

Samme dag kl. 20 kan du 
opleve det fantastiske ame-
rikanske topnavn Indra Rios 
Moore. Indra har en fortryl-
lende stemme og giver med 
stor sans for stil og empati, 
lækre og personlige versio-
ner af sange af blandt andre 
Ellington, David Bowie og 
Doc Watson. Desuden lover 
hun smagsprøver fra hendes 
kommende udgivelse.
Info og billetter finder 
du her: amagerbro-
jazz.dk/koncerter

UDENDØRSKONCERTER
På den udendørs scene har 
Kvarterhuset i samarbejder 
med Kvarterhusets café og 

foreningen Ama-gerbro Jazz 
sammensat et herligt som-
merprogram. Der bliver både 
plads til at svinge træbenet, 

synge fælles sang med un-
gerne og frydes over dygtige 
musikere der præsenteret 
varieret og spændende jazz.

Udover skøn musik og god 
stemning kan du nyde kolde 
fadøl eller dejlig aftensmad, 
som cafeen har et særligt 
godt tilbud på, de dage hvor 
der er koncert.

Alle udendørskoncerter 
foregår i caféområdet ved 
Kvarterhuset, Jemtelands-
gade 3. Det kræver ikke bil-
let at deltage i de udendørs 
koncerter.

 ❚ 14/6 kl. 17: Soul Shop spill-
er danse venlig svingende 
soul. Soul Shop er gamle 
kendinge af huset og vi 
garanterer, at de møder 
dig med masser af god 
energi og lækker musik.

 ❚ 28/6 kl. 17: Yellow Spoon 
er en duo bestående af 
Rasmus Riis Sitarz på 
trommer og Christoffer 
Holm Clausen på piano. De 
spiller behagelig og tilba-
gelænet improvisations-
musik med dybe rødder i 
soul og hiphop.

 ❚ 11/7 kl. 15: Brumbasserne 
byder børn i alle aldre på 
en skøn musik oplevelse 
med jazz, sang og rytmik. 
Vi havde sidst besøg af 
Brumbasserne under 
Amager Børnemusikfesti-
val hvor de spillede en ud-
solgt koncert for et meget 
begejstret publikum, hvor 

de yngste var under 1 år 
og de ældste over 70. 
Koncerten er en del af Co-
penhagen Jazz Festival.

 ❚ 12/7 kl. 17: Søren Lee er en 
fremragende guitarist som 
til denne koncert stiller op 
i skarpeste op-stilling med 
sit dansk/svensk/island-
ske trio med special guest 
Tomas Frank på saxofon. 
Koncerten er en del af Co-
penhagen Jazz Festival.

 ❚ 16/8 kl. 17 kan du opleve 
en skøn forening når 
den amerikansk/franske 
songwriter duo Mi-chaut/
Perkins spiller fine og 
melodiske numre. 

 ❚ 30/8 kl. 17 er der lagt i 
kakkelovnen til en fantas-
tisk hillbilly fest når J.Tex 
med band indtager scenen 
med et iørefaldende mix af 
country, folk og blues.

PROGRAMMET FOR UDENDØRSKONCERTERNE:

Aktiviteter i Filips 
kirke i sommeren 2019

AF JENS WILLIAM GRAV, 
MENIGHEDSRÅDSFOR-
MAND

JUNI
12/6 kl. 16.00:  Orgelkon-
cert med organist og cem-
balist Gediminas Kviklys 
fra Vilnius, en af de føre-
nde personligheder i det 
litauiske musikliv både som 
musiker og underviser ved 
Det Litauiske Musikakade-
mi. Koncerten vil omfatte 
værker af blandt andet 
Juozas Naujalis, Niels W. 
Gade, César Franck og Ste-
phan Loetzke. Kom og nyd 
tonerne fra Gediminas og 
Filips kirkes fine orgel fra 
1864. Inden koncerten vil 
Stephan Loetzke fortælle 
om værkerne. Det er er 
også muligt blot at komme 
til selve koncerten kl. 17.

16/6 kl. 16.00: Menig-
hedskoncert. Kom og hør 
medlemmer af Filips Kir-
kes musikalske menighed: 
Isabella og Cornelius Ro-
hweder spiller værker af 
bl.a. Händel og Beatles, 

Niels Siiger synger dan-
ske sange, Jørgen Werner 
Nielsen optræder på klari-
net, og Anne-Marie Olsen 
på violin.

JULI OG AUGUST
d. 3/7 og d. 24/7  og d. 7/8 
kl. 17.00

Pilgrimsvandring med 
forudgående andagt. Vi 
mødes i Filips kirke kl. 17. 
Husk mad,/drikke og sol-
creme.

24/8 kl. 13.00
Filips kirkes 95 års fød-

selsdag. Vi indleder med 
familiegudstjeneste, og 
bagefter er der fest i ha-
ven og på kirkepladsen 
med musikalsk optræden, 
kagebord, helstegt pat-
tegris, hoppeborg, ballon-
kunstner, fiskedam, bål, 
rundvisning i tårn, banko 
og meget mere. Gratis ad-
gang og tilmelding er ikke 
nødvendig. Kom og vær 
med til at fejre Filips kirke. 
FDF og KFUM spejderne 
ved Filips deltager i aran-
gementet.

Ud over ud gudstjenesterne søndag 
kl. 10:00 med efterfølgende kirkekaffe 
og morgensang hver onsdag kl. 9:30 
er der mange aktiviteter i Filips kirke. 
Kendetegnende for alle aktiviteter i 
Filips Kirke er at der er fri entre
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Boganmeldelse

Vesten mod Vesten  - 
Forfatter, Rune Lykkeberg 
- Informations forlag
Det er vredens tid i Vesten, og det er hævnens 
tid. Gamle ledere bliver smidt ud, autoriteter bliver 
revet ned, institutioner bliver angrebet, vedtagne 
sandheder bliver forkastet, og den orden der 
blev skabet efter Anden Verdenskrig, og som vi 
har vænnet os til at kalde Den Nye Verden, står 
pludseligt som det gamle regime

AF OLE PEDERSEN

Således indleder  Rune Lyk-
keberg bogen Vesten mod 
Vesten, en bog som er en 
fortælling om det politiske 
opbrud fra efterkrigstiden til 
Brexit og Trump.

Det nuværende vesten, 
som vi kender det blev skab 
under den kolde krig i en 
konflikt med Sovjetunionen. 
Det moderne Vesten blev 
skabt i en modsætning til 
Sovjetunionen, der var defi-
neret ved kommunisme og 
det man kaldte folkedemo-
krati. 

Men vesten er mere end 
det. Det er også en  histo-
risk etik, en social orden og 
nogle stærke forestillinger 
om frihed og retfærdighed. 

Vesten er skabt af politiske 
reformer og revolutioner og 
økonomiske fremskridt, men 
også fælles fortællinger  og 
en populærkultur som har 
præget vores billeder af 
skønhed, lykke og helte over 
hele verden.  Det er drømme 
om det god liv, fortællinger 
om forbrydere og forestillin-
ger om hvordan den roman-
tiske kærlighed skal være, 
hvis den skal være ægte. Ma-
rilyn Monroe  og The Beat-
les er i den forstand lige så 
væsentlige som figurer som 
Winston Churchill og John F. 
Kennedy.

Vestens krise er åbenbar. 
Det opleves som rystende, 
at Donald Trump kunne bli-
ve præsident i det land som 
gennem trekvart århundre-
de er defineret stormagt. Vi 
ryster på hovedet af at det 
20. århundreds største kolo-
nimagt, Storbritannien synes 
at nærme sig et politisk sam-
menbrud på grund af Brexit 
beslutningen og det engel-
ske parlament udstilles som 
et galehus, en børnehave el-
ler hvad forskellige fremtræ-
dende politikere har valgt at 
betegne det. 

Vi er rystede over den 
manglende effektivitet der 
synes at kendetegne Det 
europæiske fællesskab, når 
det handler om at løse de 
væsentligst udfordringer,  
som f. eks. flygtningekrisen 
og miljøkrisen og få ideolo-
gien om de åbne grænser til 
at fungere. Vi er uforstående 
over for De Gule veste op-
komst i Frankrig og ser med 
stigende bekymringer på 
hvordan de nationale kon-
servative bevægelser synes 

at få større og større ind-
flydelse ikke kun i USA men 
også i Europa.  

I sin bog gennemgår Rune 
Lykkeberg tre perioder i 
vestens moderne historie. 
Guldalderen fra 1945 til 1975, 
reaktionen fra 1975 til 2001 
og krisen fra 2001 til 2016.

Guldalderen er grundlagt 
ved et opgør med nazismen, 
nationalismen og den gamle 
verdens uretfærdighed, den 
konservative moral, nøjsom-
hedens etik, de etablerede 
autoriteter og en verden 
uden fælles aftale og uni-
verselle principper. Det er en 
perioden betegnet ved høj 
økonomiske vækst og sti-
gende økonomisk lighed og 
kulturel og social frigørelse.

Efter tre årtiers vækst, 
frigørelse og progressive 
reformer kom reaktionen. 
Reaktionen blev præget af 
vrede over at de demokra-
tisk valgte politikere ikke 
formåede at løse de mange 
problemer der viste sig bla. i 
form af oliekrise, arbejdsløs-
hed besparelse få velfærds-
goder mv.  Nu blev markedet 
indført som som sandhedens 
sted. Reaktionen blev udløst 
at en række forskellige kri-
setegn, regeringskriser, olie-
kriser, Vietnamkrigen, Wa-
tergate, inflation, terrorisme 
i europa, arbejdsløshed og 
politiske skandaler.

Reaktionens kulturelle ho-
vedperson er yuppien og 
Martin Scorseses Taxi driver. 

Kendetegnet er det at 
flere og flere mister troen 
på det politiske system. For-
holdet mellem den enkelte 
borger og de demokratiske 
ledere er efterhånden blevet 
et modsætningsforhold. 

Perioden Rune Lykkeberg 
kalder Krisen begynder i 
2001. Den begivenhed der  
som symbol indleder perio-
den er 11. september 2001, 
hvor det lykkedes den un-
derlegne at ramme den over-
legne, på en måde der nu får 
“den stærke til at slås med 
sig selv”. Det var ikke terro-
ren der i sig selv var ødelæg-
gende. Det var de vestlige 
samfunds selvødelæggende 
svar svar på . Håbløse krige, 
opgør med retsstatsprincip-
perne, tab af moralsk og po-
litiske autoritet blev et resul-
tat af 11. september.

Generelt er Krisen kende-
tegnet ved at højreoriente-
rede ideer synes at slå fejl. 
Ideen om at det frie finans-

market kunne skabe vækst 
og velstand i hele verden 
bryder sammen, hvilket un-
derstreges af den verdens-
omspændte finanskrise som 
startede sidst i nullerne. 

Finanskrisen var en fal-
literklæring for den mar-
kedsfundamental is l isme, 
som blev etableret under 
nyliberalismen i 80.erne. Det 
krævede ekstraordinære ini-
tiativer fra den Amerikanske 
centralbank og regering for 
at afværge  et egentligt glo-
balt sammenbrud. Irakkrigen 
og finanskrisen blev begge 
til politiske skandaler, som 
svækkede de politiske lede-
res autoritet. 

Des ses i alle de vestlige 
samfund også i Danmark. 
Under valgkampen til fol-
ketinget  er der blevet talt 
meget om politikerne mang-
len popularitet. Tilliden til 
politikerne synes at nærme 
sig nulpunktet, flere og flere 
vælgere ved ikke hvad de 
skal stemme på. Alle går 
nu op i miljøet, men der er 
beskeden tro på at politi-
kerne kan og vil miljøkrisen. 
Der er  ingen tro på, at det 
fremover stadig vil være mu-
ligt at håndtere de stigende 

flygtningetal på en fornuftig 
måde. Der er ingen tro på 
at vi kan bevare velfærds-
samfundet. Færre og færre 
deltager aktivt i det politiske 
arbejde, flere og flere synes 
at vende rygget til det par-
lamentariske liberale demo-
krati. 

Troen på at de vestlige lan-
de er overlegne og at vesten 
har svarene på de globale 
udfordringer er ikke mere til 
stede. De liberale demokra-
tiske værdier bliver undermi-
neret indefra som udefra. 

Samfundets  bærende in-
stitutioner  er mere eller min-
dre brudt sammen. 

Rune Lykkeberg har ikke 
svarene og bogen angiver 
kun skitseagtigt mulige løs-
ninger. 

Men man bliver alligevel 
klogere ved at læse bogen. 
Klogere på den moderne hi-
storiske udvikling og klogere 
på hvorfor de vestlige sam-
fund har udviklet sig som de 
har. Man får en bedre forstå-
else af hvad der skal til og 
hvad der ikke nytter noget. 

Bogen er lang ( 460  sider 
9, men den er grundig. Det 
er en bog man får lyst til at 
læse flere gange. 

Gyldne dage på 
Amager

AF ROSA SOFIE HALL - 
KULTURMEDARBEJDER I 
KVARTERHUSET

Kultur S, som dækker over 
biblioteker, kulturhuse og 
idrætsanlæg på hele Ama-
ger har i fællesskab og 
sammen med lokale ak-
tører og foreninger, sam-
mensat et bredt program 
med udgangspunkt i årets 
tema.

OPLEVELSER FOR 
BÅDE BØRN, VOKSNE, 
UNGE OG GAMLE
Til dem, der endnu ikke var 
født, da Berlinmuren faldt, 
har vi sanseudstillinger, 
kreative workshops og 
talks. Der vil blive kredset 
om interaktiviteten, sam-
talen og oplevelsen. 

Til dem, der var børn, da 
Berlinmuren faldt og nu er 
blevet voksne, har vi litte-
raturforedrag, musikfore-
drag, udstillinger, byvan-
dring og talks. 

Til dem, der var voksne, 
da Berlinmuren faldt, har vi 
arrangeret at de kan tage 
deres børnebørn med til 
historieworkshop. De kan 
også deltage i foredrag, 
tage på byvandring, gen-
opleve og perspektivere 
egne oplevelser og viden 
om tiden.

Ny litteratur, lørdagskyl-
ling og 80’er fodbold.

Festivalprogrammet på 
Amager indeholder blandt 
andet oplæg med Sissel 
Jo-Gazan, Klaus Lyng-

gaard og Kasper Colling 
Nielsen. Du kan lære at 
fortælle historier med hi-
storiefortæller Mariane Jo-
sefsen. Du kan ’Male Byen 
Rød’ til kreative familie 
workshops med scenograf 
Lise Marker. Du kan møde 
’frk. klokken’, smage på 
Lørdagskylling eller måske 
prøve at lave en legeaftale 
uden internet og sms. Du 
kan se spændende doku-
mentarfilm og møde in-
struktørerne, og deltage i 
talks med udgangspunkt i 
Tv-serien ’Seinfeld’ og om 
fodbold i 80’erne.

DU KAN OPLEVE 
GOLDEN DAYS PÅ 
HELE AMAGER
Arrangementerne kommer 
til at foregå i Børnekultur-
hus Amar’, Kulturhuset Is-
lands Brygge, Kvarterhu-
set, Solvang - og Sundby 
bibliotek, Zittans Boghan-
del og Ingolfs’ Kaffebar. 
Nogle arrangementer la-
ver vi desuden sammen 
med foreningen Amar:Litt 
og Auteur filmklub.

Til august er det ende-
lige program klar og du 
kan da finde det på Face-
book/Golden Days eller 
på de enkelte huses hjem-
mesider og Facebook.Til 
projektet er der søgt by-
delsmidler fra både Ama-
ger Vest og Amager Øst 
lokaludvalg.

Golden Days festival fore-
går d. 6-22 september

Temaet for årets historiske Golden Days 
festival er ’1989’.  Murens fald, årgang 
’89, Berlin og det Europæiske forår 
udgør tilsammen en undersøgelse og 
udforskning af, hvad begivenhederne 
og tidsånden dengang bragte os, og 
hvor vi står i dag

ønsker alle  
sine læsere  
en god sommer.
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Aktiviteter støttet af Amager Øst LokalUdvalg: 

15/6  Familiefest på Amager
  Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3  

18/6  Sundbymøbler 
  Hjælp de unge fra FRAK med at plan- 
  te i plantekasserne på Musiktorvet
  https://frak.dk/cases/sundbymoebler/

20/6  Jazz i Haven m. Rose Room Dixie
kl. 10.30-11.30 Dagtilbuddet Horisontens Have,
  Pallesvej 80  Gratis
  https://captum.kk.dk/event/jazz-i-

haven

22-23/6 Beach Soccer 2019
kl. 10-18 Amager Strand

22-23/6 Midsummer Viking Challenge
  24 timers Stand Up Paddle-event
  Amager Strand, Kajakhotellet
  www.vikingechallenge.dk

21-30/6 Plastik. Udstilling i Eks-rummet
  Prags Boulevard 61, 1.
  se mere: www.eksrummet.dk

4-6/7  Studio Cité af Benjamin 
VandewalleVandewalle

  Amagerbro Torv (Gratis)
  www.metropolis.dk/studiocite/

6-28/7  Sommer på Stranden
  Aktiviteter for børn og familier
  Amager Strand, Strandstation 1,
  Naturcentret

14/8  Udflugt til Amager Fælled med biolog
  Anders Michaelsen og Planteklubben
  (Tilm.: sonne.gs@gmail.com)
  https://bibliotek.kk.dk/

arrangementer/
  klubber/ekskursion-til-amager-faelled-
  med-biolog-anders-michaelsen

7/9  Mangfoldighedsfest 
  Musik, dans, mad og aktiviteter 
  fra hele verden
  Peder Lykke Centret

14/9  Sundhedsmarkedsdag på Musiktorvet
  Øresundsvej 6 - kl. 11-14

27/9  Frivillig Fredag
  Amagerbro Torv 

KONCERTER OG ANDRE ARRANGEMENTER: 
 
Amager Bio:  
www.amagerbio.dk 

 Amagerbro Jazz: 
www.amagerbrojazz.dk

  Beta:
  www.beta2300.dk

  Kvarterhuset:
  www.kvarterhuset.kk.dk/
  indhold/det-sker

  Prismen:
  www.prismen.kk.dk/indhold/aktiviteter

  Bibliotekshuset:
  www.bibliotek.kk.dk/bibliotek/
  bibliotekshuset/arrangementer

  Børnekulturhuset:
  www.boernekulturhusamar.kk.dk/
  events

  Børne- og Ungdomsteater ZeBU
  www.zebu.nu

  

AKTIVCENTRET SLØJFEN
Aktivcenter for pensionister
Øresundsvej 69 - 32 97 25 10 
Åbent dagligt 9-16 
sloejfen6@gmail.com
www.sloejfen-amager.dk 

AMAGERBRO HELHEDSPLAN
Sundholm- og 
Holmbladsgadekvartererne
Sundholmsvej 8 – 26 30 33 07
Leder: Mikkel Josephsen
mj@vibo.dk
www.amagerbrohelhedsplan.dk

AMAGER KULTURPUNKT
Øresundsvej 6 - 32 86 08 80
info@amager-kulturpunkt.dk
amager-kulturpunkt.kk.dk
amagerbio.dk
beta2300.dk

AMAGER UNGERÅDGIVNING
Lyongade 25 - 32 96 07 96 (9-18)
ungeraadgivning-amager@sof.kk.dk

AMAGER ØST LOKALUDVALG
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 4.
Udvalgssekretær: 
Niels Frisch Kjølholt: 28 11 94 54
amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
www.amageroestlokaludvalg.kk.dk 

BIBLIOTEKSHUSET 
Rodosvej 4 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: ma, ti, on 13-18 
to, fr 13-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk

BØRNEKULTURHUS AMA’R
Aktiviteter for børn fra 0-16 år.
Øresundsvej 8 B - 32 84 32 11
boernekulturhus-amar@
amager-kulturpunkt.dk
www.børnekulturhus-amar.dk 

DET MARITIME UNDGOMSHUS
Erik Hauerberg, daglig leder
Amager Strandvej 13 – 27 59 77 27
erhaue@detmaritimeungdomshus.
kk.dk
http://fc-amagerstrand.kbhbarn.
kk.dk/

IT-CAFÉ I KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2.
Ti-to 14-16
Erfarne hjælpere er klar til at 
hjælpe dig med IT-problemer, 
jobansøgninger, sproglige 
udfordringer, breve fra det off. mv. 
Medbring evt. din PC, tablet eller 
smartphone.

FAMILIERÅDGIVNINGEN AMAGER
Holmbladsgade 10, 1. - 33 17 23 14
Gratis anonym rådgivning til 
forældre på Amager. 
Socialrådgivere, familiekonsulenter, 
sundhedsplejerske og psykologer 
tilbyder samtaler. 

FRIVILLIGCENTER AMAGER
Sundholmsvej 8 - 61 26 55 49
Ti - to 10-15
info@frivilligcenteramager.dk 
www.frivilligcenteramager.dk

KOFOEDS SKOLE
Holmbladsgade 120 - 32 68 02 00
(indgang via gården indtil 1/4-2018) 
Ma-to 7.30-16, fr. 7.30-14
Hjælp til selvhjælp til mennesker 
med sociale problemer.
ks@kofoedsskole.dk
www.kofoedsskole.dk

KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3 - 82 32 55 32
Telefontid: ti, on, to 12-14
Mange kulturarrangementer samt 
mulighed for at leje lokaler 
til møder og fest.
mail@kvarterhuset.dk
www.kvarterhuset.dk

KØBENHAVNS BORGERSERVICE,  
SUNDBY
Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, st.
Få ordnet dine ærinder med 
kommunen.
Ma-on 10-16; to 1-18; fr 10-15
borgerservice@kk.dk
www.kk.dk/borgerservice
Selvbetjening via nettet:
www.kk.dk/selvbetjening

LEKTIEHJÆLP i KVARTERHUSET
Jemtelandsgade 3, 2. 
Ma-to 17-18.30 
Trænger du til en hjælpende hånd
med opgaverne, er der god hjælp 
at hente: Dygtige og engagerede 
lektiehjælpere er klar til at løse 
opgaver sammen med dig.

MILJØPUNKT AMAGER
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 58 10
Ma-to 9.30-16; fr 9.30-15
post@miljopunkt-amager.dk
www.miljopunkt-amager.dk

MØDESTED AMAGER-COMMUNITY
Jemtelandsgade 3, 4. - 82 32 55 27
Ma-fr 10-15
eg@km.dk
www.modestedamager.dk

N.A.B.O. CENTER AMAGER
Et socialt tilbud til dig, som er psykisk 
sårbar
Portugalsgade 10-12 – 30 36 80 70
Ma, on-fr 10-20; ti 10-16, lø, sø 11-16
www.nabocenter.dk
amager@nabocenter.dk

PRISMEN
Holmbladsgade 71 - 82 32 55 40
Telefontid: ti, on, to 12-14
Åbningstider: ma-to 8-23; fr, lø 8-22, 
sø 9-22
info@prismen.dk
www.prismen.dk

SUNDBY BIBLIOTEK
Jemtelandsgade 3 - 33 66 30 00
Selvbetjent åbningstid: 8-22
Betjent åbningstid: 
Ma-to 10-18; fre 10-16; lør 10-14
bibliotek@kff.kk.dk
www.bibliotek.kk.dk

SUNDBY LOKALHISTORISKE  
FORENING
Amager Kulturpunkt, 
Øresundsvej 6, 3.
www.sundbylokalhistorie.dk

TEATER PLAY
Strandlodsvej 7, st. tv. - 21 84 57 73
kontakt@teaterplay.dk
www.teaterplay.dk

VÆRESTEDET DRYS IND
Englandsvej 2 - 32 95 00 04
Kontakt: Ella Ramsdal Pedersen
Åbningstider: ma, ti, to 12-15
on, fr 18-21; lø 12-15; sø 17-21
drys.ind@mail.tele.dk
www.drysind.dk

VÆRESTEDET FUNDAMENTET
Holmbladsgade 73
30 34 46 92
Ma, to, fr, lø, sø 15-21 
To kl. 18: Store suppedag
info@fundamentet.dk
www.fundaen.dk

VÆRKSTEDSHUSET 
Hannovergade 10
Atelier, finmekanisk værksted, 
modeljernbane, tekstilværksted, 
træ- og metal-grov-værksted mm 
Formand: Jens Lorentzen
post@v-hus.dk
www.v-hus.dk

TEATER ZeBU
Øresundsvej 4 - 71 99 88 77
www.zebu.nu

ÆLDRE SAGEN AMAGER2300
Holmbladsgade 62 - 35 13 70 37
Kontortid: ma-to 10-12 
(lukket juni, juli, december)
IT-café åben ma. 10-12
(undtagen helligdage)
amager2300.aes@gmail.com
www.kommunesider.aeldresagen.dk
facebook: Ældre Sagen Amager2300

KØBENHAVNS ÆLDRERÅD
Amager Østs repræsentant:
Mona Silleman: moro1618@privat.dk

RETTELSER til 
ADRESSEBOGEN: 

Tlf.: 23 31 43 32
Mail: amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
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AF HODAN OSMAN, 
MILJØPUNKT AMAGER

I løbet af efteråret kan du 
deltage i et kursusforløb, 
hvor du lærer om hvordan 
du kan spare på ressourcer-
ne og passe på miljøet. Miljø-
ambassadørkurset består af 
7 undervisningsgange, dels 
af ekskursioner og dels af 
teoretisk undervisning i van-
dets kredsløb, vandbespa-
relser i husholdningen, samt 
bedre affaldssortering. Eks-
kursionerne går til Amager 
Ressourcecenter, Hørgården 
nærgenbrugsstation samt 
en indsigtstur i viceværter-
nes arbejde. Desuden er der 
undervisning i formidling, 
kropssprog og kommunika-
tion for at danne grundlag 
for videreformidling til ven-
ner, familie og naboer. 

Miljøambassadørkurset er 
gratis, der er plads til 30 kur-
sister, og tilmelding finder 
sted ved at skrive til Iman på 
imah@kab-bolig.dk. Kurset 
er et samarbejde med Mil-
jøpunkt Amager, HOFOR, 

Partnerskabet Urbanplan 
Helhedsplan og Amagerbro 
Helhedsplan. 

HOMEPARTY PÅ FLERE 
SPROG
De kommende miljøambas-
sadører kommer til at tilslut-
te sig de 180 ambassadører, 
som Miljøpunkt Amager har 
uddannet siden 2005. De 
står klar til at give dig råd og 
tips til at få gode vaner og 
undgå store forbrugsregnin-
ger samt passe på miljøet. 
Besøget foregår alt efter be-
hov på dansk, arabisk, soma-
lisk, tyrkisk eller urdu.

BÆREDYGTIG 
BOLIGFORENING 
Miljøambassadøruddannel-
sen er en del af Miljøpunkt 
Amagers arbejde med for-
midling af miljø og ressour-
cehensyn i hverdagen. Vi har 
også udgivet en folder mål-
rettet boligforeninger med 
en række ideer og konkrete 
forslag til, hvordan du og din 
boligforening kan dele og 
optimere arbejdet med at 

gøre boligforeningens fælles 
ressourceforbrug mere bæ-
redygtigt og samtidig spare 
penge. Læs mere på miljø-
punktets hjemmeside. 

Ejendomsfunktionærer i 
din boligforening kan også 

deltage i HOFORs gratis tek-
niske akademier og efterud-
danne sig i vand og varme 
for at opnå en optimal res-
sourcebesparelse i boligfor-
eninger. Tilmelding på HOF-
ORs hjemmeside.

For yderligere informa-
tion om kurset og bestil-
ling af et besøg, kan du 
eller din ejendomsfunk-
tionær kontakte Ho-
dan Osman på hodan@
miljopunkt-amager.dk.

MILJØ / KULTUR

Spændende miljøvenlige og 
grønne arrangementer med 
Planteklubben på Amager
Planteklubben er en frivillig forening af ildsjæle med grønne fingre, der 
beskæftiger sig med planter, frø og blomster i alle afskygninger. Som klub 
tilbyder vi et bredt spektrum af grønne arrangementer og udflugter

AF PERNILLE 
SCHALDEMOSE 

Alle kan være med, enten 
ved at deltage i arrangemen-
terne, eller ved at bidrage 
med idéer til grønne ople-
velser på Amager. Ofte laver 
vi arrangementerne i samar-
bejde med andre foreninger 
og professionelle inden for 
det grønne fag.

Planteklubben samarbej-
der desuden med Miljøpunkt 
Amager om miljøvenlige ha-
ver og et nyt projekt til ef-
teråret, hvor vi sætter fokus 
på grønne gavle. Mange ste-
der på Amager finder man 
store, nøgne gavle og bag-
stag (bagsider mod nabo-
en) - helt uden vinduer eller 
bygningsornamentik. Hvis 
man systematisk beplantede 
disse gavle og bagmure, ville 
man kunne opnå en biofak-
tor, som modsvarer de grøn-
neste forstæder.

DELTAG I 
PLANTEKLUBBENS 
ARRANGEMENTER I 
SENSOMMEREN - ALLE 
KAN VÆRE MED
Onsdag den 14. august: Eks-
kursion til Amager Fælled 

med biolog Anders Michelsen
Anders Michelsen instrue-

rer deltagerne ud i egne be-
stemmelser af såvel sjældne, 
som almindelige planter, 
der alle udgør en del af den 
vigtige biodiversitet på den 
gamle strandeng på Amager 
Fælled. 

Mødested: Sundby Metro-
station. Tilmelding: sonne.
gs@gmail.com
Lørdag den 7. september: 
Æbledag 

Kig forbi Trafiklegeplad-
sen på hjørnet af Backersvej 
og Formosavej, hvor vi deler 
overskudsæbler og presser 
saft. Tag dine æbler med, og 
pres dem til most! Se mere 
info om tidspunkt m.m. på 
Facebook.

Vil du være med i Plan-
teklubben, så skriv til 
Pernille: pescha@kk.dk & 
følg os på Facebook ”Plan-
teklubben på Amager”. 
Planteklubben har fået 
økonomisk støtte af 
Amager Øst og Vest 
Lokaludvalg - det er vi 
meget glade for, da det 
betyder, at vi sammen kan 
skabe en masse grønne 
oplevelser på Amager. 

Sproglegene  
hitter stadig

AF STINE HOFFMEYER

Sprogfitnessdagen har 
eksisteret som nationalt 
projekt siden 2017, og 
fungerer som et oplagt 
samarbejde mellem biblio-
tekarer og pædagogstu-
derende fra hele landet. 
På landsplan deltog i alt 76 
biblioteker og ca. 10.000 
børn. 

På Amager blev forløbet 
tilrettelagt som et samar-
bejde mellem de seks af 
kommunens biblioteker, 
der tilsammen udgør Kul-
tur S, i fællesskab med 
pædagogstuderende fra 
Københavns Professions-
højskole. På trods af det 
noget overskyede vejr 
mødte 80 glade Amager-
børn i alderen 4-6 år op, 
og indtog plænen med 
masser af energi og mod 
på at sætte gang i lege-
ne. Der blev løbet, grinet, 
hoppet, danset og leget 
med ord, bogstaver, rim 
og remser. 

EN AFPRØVNING AF 
SPROGUDVIKLENDE 
LEGE
Sprogfitnessdagen er ikke 
kun et hit hos de legeglade 
børn. For de pædagogstu-
derende handler dagen i 

høj grad om at få afprøvet 
de sprogudviklende lege, 
de har lavet i forbindelse 
med deres uddannelse. Og 
netop sprogfærdigheder 
og ordudvikling er vigtigt 
at tilegne sig tidligt i livet, 
da både nyere og ældre 
forskning viser, at det har 
stor indvirkning på, hvor-
dan man lærer og udvikler 
sig senere i livet. På lands-
plan er man desuden be-
gyndt at se beviser på, at 
tidlige sprogforsinkelser 
kan være svære at ind-
hente, og ofte giver ulige 
vilkår for børn ved skole-
start. Sprogfitness er der-
for naturligt gået hen og 
blevet et af de initiativer til 
at fremme børns læselyst 
og sprogudvikling, som 
bibliotekerne har valgt at 
holde fast i. 

Datoen for næste års 
Sprogfitnessdag er alle-
rede på plads, og pæda-
goger fra hele Amager kan 
allerede nu sætte et stort 
kryds i kalenderen torsdag 
den 7. maj 2020. 

Sprogfitnessdagen blev 
arrangeret af: Sundby 
Bibliotek, Bibliotekshuset 
Rodosvej, Christianshavns 
Bibliotek, Islands Brygge 
Bibliotek, Solvang Biblio-
tek og Ørestad Bibliotek. 

Fredag den 10. maj mødtes 
bibliotekarer, børn og pædagoger 
fra hele Amager til den årlige 
”Sprogfitness-dag” i Sundby 
Idrætspark. Dagens vigtigste formål 
var, traditionen tro, at styrke børns 
sprogudvikling gennem leg og aktivitet

      Foto: Helle Meldgaard

Bliv miljøambassadør på Amager
Nu kan du helt gratis blive klædt på til at spare på vand 
og bedre affaldshåndtering. Den 5. september starter 
et nyt kursus, hvor borgere på Amager kan uddanne 
sig som miljøambassadører og være med til at udbrede 
kendskabet til miljøvenlige hverdagshandlinger på Amager

Lån en kompostbeholder 
og frugtpresser
AF MAJA HOLMEGA-
ARD-STUDENTERMED-
HJÆLPER, MILJØPUNKT 
AMAGER 

Har du en have eller kolo-
nihave på Amager og har 
du lyst til at forsøge dig 
med at kompostere grønt- 
og haveaffald? Så kan du 
låne en kompostbeholder 
af Miljøpunkt Amager i 3-6 
måneder ad gangen. Der 
tilbydes også opstarts-
hjælp fra vores grøntgart-
ner, Jan Kuusisaari. Har du 
et æbletræ, er der også 
mulighed for at lave din 

egen æblemost med vo-
res mostpresser, som også 
kan lånes – kontakt os blot 
på hodan.miljopunkt-ama-
ger@gmail.com


