
onsdag 25.maj
GRAFITTIGRUNDEN
14.00 - 16.00 Grafitti smitter
GLENTEPARKEN - GLENTEVEJ 2
16.30 - 17.30 Trommeworkshop v. Slagkraft 
17.00 - 19.00 Solsikker by - byg blomsterkasser
17.30 - 18.30 Debat m. Bo Asmus Kjeldgaard
17.30 - 19.00 Kaffe og musik ved debatmobillen
17.30 - 19.00 Grafitti smitter

torsdag 26. maj
PLæNEN VEJ hoVmESTERVEJ
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 Debat m. Johan Reimann
17.00 - 19.00 Kom tæt på politibiler, -hest og brandbiler
17.00 - 19.00 mød Natteravne og gadeplansmedarbejdere
17.00 - 19.00 Kaffe og hjemmebagte boller
TAGENSBo SKoLE
17.00 - 20.00 Folkekøkken og fælles fortællinger

fredag 27. maj
SmEDEToFTEN 12
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
16.30 - 17.00 Byg en bænk og plant et træ
17.00 - 18.00 Debat m. Anne Vang
17.00 - 19.00 Peace, Love and Smedetoften
17.00 - 19.00 Spidsstegt lam og bosnisk buffet
17.00 - 19.00 Sevdah, sigøjnermusik og KUK band

mandag 23. maj
KULTURhUSET BISPEBJERG NV
10.00 - 12.00 Sikker By for ældre og psykisk svage: møde om 

Bjergvængets mulige, nye beboere
RYPARKhALLEN
15.00 - 17.00 Spil, sport og leg for alle børn, unge og forældre
DEGNESTAVNENS LEGEPLADS
15.00 - 17.00 NV Streets11
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 Åbning og debat m. Frank Jensen
17.00 - 19.00 Kagebord og kaffevogn
17.00 - 19.00 Udstilling “mit eget hængudsted”
17.00 - 19.00 Udstilling “her bor jeg”
17.00 - 19.00 Fotoudstilling
17.00 - 19.00 Beboerprojektet, Kringlebakken,  

medborgercentret m.m

tIrsdag 24. maj
hULGÅRDS PLADS
15.00 - 17.00 NV Streets11
SPoRVoGNSSLØJFEN VED RYPARKEN 13
16.00 - 17.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
17.00 - 18.00 mød skuespiller Roland møller
18.00 - 18.30 Debat m. Per Larsen
17.00 - 19.00 Gratis shawarma, popcorn & kaffe
17.00 - 19.00 Kom tæt på politiets motorcykler
17.00 - 19.00 Projekt “Nu er det nok”

folkekøkken og  
fælles fortællinger
Folkekøkken med mad fra mange 
lande. Moster Marianne fortæller 
historier for unge og ældre.  
Torsdag kl.17 i fortæller-salonen 
på Tagensbo Skole og  
Hovmestervej.

roland møller og  
Per Larsen
Hør Roland Møller fortælle om 
livet i fængsel og hans vej ud af 
kriminalitet. Roland Møller er især 
kendt fra fængselsdramaet ”R”.  
Per Larsen, som er overborgmes-
terens særlige rådgiver i Sikker By, 
gæster også sofaen til en debat om 
tryghed for alle i Ryparken. Tirsdag 
kl. 18 ved Sporvognssløjfen.

Heste og køretøjer
Hvornår bruger politiet heste? 
Hvordan ser en politibil ud indven-
digt? Hvordan slukker man egen-
tlig en ildebrand. Få en snak med 
politibetjente og brandmænd, som 
åbner dørene til deres køretøjer. 
Torsdag kl. 17 ved Hovmestervej.

Åbning og debat 
Frank Jensen åbner officielt Sikker 
By Ugen i København. Debat-
tér tryghed på Bispebjerg med 
overborgmesteren, mens du nyder 
kaffen, kagen og møder folk, der 
arbejder for et trygt Bispebjerg. 
Mandag kl. 17 på Degnestavnen.  

sikker By for alle
Hør personale og beboere fra  
Bocenter Hedelund fortæller om 
deres arbejde og planer.  
Mandag kl. 10, Kulturhuset  
Bispebjerg NV.

trommeworkshop med 
slagkraft  
Trommeorkesteret Slagkraft 
varmer op til alle debatterne i Den 
Røde Sofa. Kom en time inden 
debatterne starter og vær med til at 
skyde debatten i gang med en lille 
koncert. Lørdag danner Slagkraft 
et ny bydelsorker, som er åbent for 
alle. Første gang mandag kl. 16 på 
Degnestavnens Legeplads.

Graffiti Smitter 
Brug din kreative energi de rigtige 
steder. Graffiti Smitter inviterer til 
maling og udstilling af graffitikunst 
på gadegalleriets væg ved Lygten 
Station. Kom og få et mini-kursus i, 
hvordan du holder din facade ren. 
Onsdag kl. 14 på Grafittigrunden, 
og igen kl. 17.30 i Glenteparken.

Bo asmus Kjeldgaard
Teknik- og miljøborgmesteren 
tager plads i sofaen og debatterer 
tryghed i byrummet i Bispebjerg. 
Vær også med til at bygge blom-
sterkasse, plante solsikker, se 
udstillingen med graffiti. Onsdag 
fra kl 17.30 på Glentepladsen.

solsikker By
Grønnere, kønnere, livligere og 
tryggere. Vær med til at bygge 
blomsterkasser og plante solsikker 
til forhaven, ved fortovskanten eller 
foran en facade, som du ønsker at 
forskønne.  
Onsdag på Glentepladsen

Politidirektør og 
hjemmebagte boller
Københavns politidirektør Johan 
Reimann debatterer ’tryghed i 
gadelivet’ i Den Røde Sofa. Unge 
fra Klokkergårdens Fritidscenter 
byder på hjemmebagte boller og er 
klar med spørgsmål til Reimann. 
Torsdag kl. 17 på Plænen ved  
Hovmestervej.

natteravne og gade-
plansmedarbejdere
De kender udfordringerne, 
rygterne og charmen ved  
bydelens gader. Har du lyst til at 
blive Natteravn på Bispebjerg, så er 
der en chance her! Torsdag kl. 18 
ved Hovmestervej.

sjov med ungerne
Sille Kongstad, bag bogen  
“Super-sjov med ungerne” bygger 
skøre, sjove og finurlige figurer af 
skrammel, dimser og fantasi med 
børnene. Lørdag kl. 13.15 på  
BIBLIOTEKET.

Politisk topmøde
For første gang nogen sinde kom-
mer toppolitikere fra Rådhuset til 
Bispebjerg for at debattere tryghed 
i bydelen. Mød op, lyt godt, og giv 
din holdning til kende! 
Lørdag kl. 13.15 på  
BIBLIOTEKET.
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LØrdag 28. maj
TomSGÅRDENS BRANDSTATIoN
10.00 - 12.00 Åbent hus
BIBLIoTEKET - RENTEmESTERVEJ 76
12.00 - 13.00 Trommeworkshop v. Slagkraft
13.15 - 14.45 Politisk topmøde
13.15 - 15.15 Supersjov med ungerne 

- værksted med Sille Kongstad
14.00 - 16.00 Rapworkshop med Per Vers
15.00 - 16.00 Byudviklingsvisioner for Bispebjerg
15.00 - 16.00 Jonas T. Bengtsson om Submarino
16.15 - 17.00 Per Vers free styler og udråber vindere
16.15 - 17.15 Indsatser, der virker i Bispebjerg
17.00 - 18.30 Film: “Pay it forward”
17.15 - 18.00 opsamling: Sikker By – hvad nu?
18.00 - 19.00 Teatersport med Brun Stue
19.00 - 19.30 Chill out - gør dig klar
19.30 - 21.00 The Floor Is made of Lava

sØndag 29. maj
RYPARKEN
12.00 - 15.00 Torvedag og Loppemarked

HeLe Ugen
mØNTmESTERPLADSEN
Døgnet rundt Kunstinstallation: 9 røde sofaer
SmEDEToFTEN
16.00 - 19.00 Peace, Love and Smedetoften

Åbent Hus på Brand-
stationen
Hvordan ser en brandbil ud indv-
endig, og hvordan slukker man en 
ildebrand? Tomsgårdens Brandsta-
tion holder Åbent hus. Kom og få 
en snak med en brandmand eller 
ambulanceredder. Lørdag kl. 10.

Byg en bænk
Der bliver plantet et træ og bygget 
en bænk på Smedetoften. Det sker 
med et ønske om, at nyt liv vokser 
på Smedetoften. Fredag kl. 16.30 
på Smedetoften.

jonas t. Bengtsson
I bogen Submarino skildrer Jonas T. Bengtsson sider af livet i Bispebjergs 
nordvestkvarter, som de fl este af os vender det blinde øje til. Lise Garsdal, 
anmelder ved Politiken, interviewer Jonas T. Bengtsson om bogen. 
Lørdag kl. 15 på BIBLIOTEKET.

Byudviklingsvisioner 
for Bispebjerg
Hør de første tanker om område-
fornyelser i Bispebjerg. Teknik- og 
Miljøforvaltningen præsenterer. 
Lørdag kl. 15 på BIBLIOTEKET.

Per Vers
Der bliver fart på feltet, når Per Vers laver rap workshop og free styler om 
tryghed i Bispebjerg. To ting, du ikke bør gå glip af! 
Lørdag kl. 16.15 på BIBLIOTEKET.

strings of Bispebjerg 
Strings of Bispebjerg symboliserer, at vi alle hænger sammen på trods af 
religion, hudfarve og politiske holdninger. Hele ugen fl ettes tekstil strimler, 
der rulles sammen til et gigantisk garnnøgle med budskaber om tryghed. 
Mandag på Degnestavnen og resten af ugen i BIBLIOTEKET.

Peace, Love and 
smedetoften
70’er stemning på Smedetoften 
hele ugen. Klubberne samler na-
boer, pensionister, politi, gadeplan 
og mange fl ere til hockeyturnering, 
kreative workshops, fællessang, 
fællesspisning og meget mere.

ryparken
Sport, debat i Den Røde Sofa, tor-
vedag og loppemarked. RYAC har 
sammen med beboerforeninger og 
lokale ildsjæle lavet et imponerende 
program, der sigter på at styrke 
sammenholdet i området.

Indsatser, der virker!
Mød nogle af de mange foreninger, projekter og ildsjæle, som gør en 
forskel for trygheden i Bispebjerg. Lørdag kl. 16.15 på BIBLIOTEKET.

Brun stue
Impro Comedy Teater. Hop med 
på legen, smid ord på bordet, og 
se hvad der sker. Lørdag kl. 18 på 
BIBLIOTEKET.

the floor Is made of Lava
Det unge rockband fra Esbjerg har med blot to albums bag sig og adskil-
lige hits formået at slå sit navn fast som toneangivende for dansk rock. 
Hent billetter på BIBLIOTEKET eller Lygten Station. Lørdag kl. 19.30 i 
BIBLIOTEKET.

Kunstinstallation
9 røde sofaer præger den sorte 
granit på Møntmesterpladsen. Se 
hvad der sker med installationen i 
ugens løb.

Buffet, Balkan og en 
blandet generation
Det bosniske orkester Sevdahlia 
spiller sigøjnermusik. Når tonerne 
af de længselsfulde kærligheds-
sange har fortonet sig, træder 
KUK’s ungdomsorkester op. 
Smedetoften Fredag kl. 17.
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