
litteraturens verden ad kendte og ukendte stier. Hun har i 
årtier været aktiv i foreningen Kulturnet, hvor hun skabte 
livlige arrangementer, der samlede mennesker om det 
kreative og kunstneriske. Af forskellige grund ophørte 
Kulturnet, og nu hedder hendes platform Birkeklubben, 
som hun også er leder af. 

Selvom alle tre kandidater var meget kvalificerede, viste 
en afstemning i lokaludvalget et snævert flertal for, at 
prisen skulle gives til Jette Varn.

AHe
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Bispebjerg

 Bydelsavisen
FÅ INDFLYDELSE PÅ  
BYDELENS UDVIKLING!  
STIL OP TIL BISPEBJERG 
LOKALUDVALG

Du kan læse meget mere om Bispebjerg Lokaludvalg:

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk
www.facebook.com/bispebjerg

Tøv ikke med at kontakte Lokaludvalget,  
hvis du har brug for at vide mere!

VIL DU:  

•  være med til at udvikle lokalområderne i 
Bispebjerg bydel? 

• dele puljemidler ud til lokale projekter? 

•  hjælpe med at inddrage borgerne i sager, der 
vedkommer dem? 

•  påvirke politikerne på Københavns Rådhus 
med de lokale perspektiver? 

Så overvej om det er noget for dig at blive en 
del af Bispebjerg Lokaludvalg. 

Som medlem af en lokal forening kan du stille 
op til lokaludvalget og være med til at præge 
arbejdet de kommende fire år.

I februar 2022 er der igen valg til Bispebjerg 
Lokaludvalg. Denne gang foregår valget 
digitalt.

Foreninger, råd og brugerbestyrelser, der 
har aktiviteter på Bispebjerg, kan opstille en 
kandidat til Bispebjerg Lokaludvalg og stemme 
til valget. Din forening kan også vælge blot at 
stemme uden at opstille en kandidat. I begge 
tilfælde er det vigtigt, at I tilmelder jer valget.

TIDSFRISTER OG TILMELDINGSPROCES

Selve valget foregår digitalt med en 
afstemning, der er åben 2 uger fra den  
14. februar. Alle stemmeberettigede foreninger 
vil modtage et link til afstemningen. Hvis 
din forening, råd eller brugerbestyrelse ikke 
har modtaget et link til tilmelding, så kontakt 
Bispebjerg Lokaludvalg.

•  Fristen for at stille op som kandidat  
til Bispebjerg Lokaludvalg er  
den 14. januar kl. 12

•  Fristen for at tilmelde sig til at  
stemme til det digitale valg er  
den 7. februar kl. 12

10 000 kr
En gang om året uddeler Bispebjerg Lokaludvalg den 
såkaldte Frivilligpris. Prisen består af 10 000 kr. samt en 
plakat af den store lokale kunstner Rikke Jensen.
Det sker ved en såkaldt Puljeaften, hvor årets modta-
gere af puljemidler inviteres til en hyggelig aften.
Tre personer var indstillet, og det var svært for lokalud-
valget at afgøre, hvem der skullke have prisen, idet de 
alle var kvalificerede.

Benny Dam yder en stor indsats i IT-Cafeen på Bibliote-
ket med at hjælpe brugerne med alle slags IT-problemer 
fra installering af programmer, skrivelser fra myndighe-
derne og til opsætning af Nem-ID. 
Under corona-nedlukningen har han tilbudt en ekstra 
hånd til de, der trods nedlukning har brug for hjælp til 
IT.  Der er altid kunder i biksen og alle er velkomne til 
at komme forbi og få Bennys kyndige tekniske support.

Vilma Krage startede under corona-nedlukningen 
platformen Ung Kunst for unge kunstnere, der mang-
lede et sted at udleve deres kunst. Hun satte gang i en 
bevægelse for at skabe kunst sammen og for at lave en 
bogudgivelse med bidrag fra projektets involverede 
kunstnere. Ung Kunst giver plads og stemme til unge, 
der har lyst til at udtrykke sig kunstnerisk. Vilma står 
stadig for projektet, og har skabt et sted, hvor unge 
kunstnere og interesserede kan søge hen.

Jette Varn er en utrættelig aktør i lokalmiljøet på Bispe-
bjerg og andre steder. Hun har i årtier skabt aktiviteter i 
bydelen til glæde for mange mennesker – ferniseringer, 
kreative værksteder, historieworkshops og meget mere. 
Det handler bogstaveligt talt om hundreder af vidt 
forskellige arrangementer. Både små og store. 
Jette brænder for den gode historie, og som historie-
fortæller fører hun publikum ind i fortællingens og 

Vinder af Bispebjerg Frivilligpris 2021: Jette Varn

Mads Mazanti interviewer de tre kandidater til frivilligprisen. Fra venstre er det Benny Dam, Vilma Krage og Jette Varn

Jette Varn (til venstre) fik prisen på de 10 000 kr, og holder 
plakaten fra Rikke Jensen. I Midten ses Vilma Krage og til 
højre Benny Dam

Karens Hus beskadiget af brand
Karens Hus beliggende på Bispebjerg Bakke har 
status som et Kulturhus. Det hyggelige lille hus har 
i en årrække være hjemsted for en håndfuld mindre 
foreninger, der typisk vedrører grøn livsstil og miljø. 

Huset er i denne tid ligesom Københavns andre kul-
turhuse lukket på grund af corona. 
Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at huset blev 
ramt af ildebrand 2. juledag ved midnat. Skaderne 

var betydelige,- herunder vandskade,- men dele af huset er 
heldigvis intakt. Huset står endnu, og vil kunne repareres.
Aktuelt vides intet sikkert om brandårsagen, men også 
lillejuleaften var der en mindre brand i et skur ved siden af 
huset (til højre i billedet). 
Politiet er selvsagt på sagen.
Bispebjerg Lokaludvalg vil arbejde for, at huset bliver 
genopbygget. 

AHe



Af Alex Heick 

Bydelspuljen fordeler årligt 2,5 mio 
kr. til lokale projekter. 
Næste ansøgningsfrist til bydels-
puljen er 1. februar 2022 kl. 24.

Man får besked, om en ansøgning 
er imødekommet dagen efter det 
følgende  lokaludvalgsmøde.

Borgere, grupper, foreninger, 
orga-nisationer, netværk eller 
institutioner kan søge om støtte 
til aktiviteter, der afvikles til gavn 
og glæde for borgere i Bispebjerg 

Lokaludvalgets perspektiv

Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Jeg bliver undertiden spurgt af 
journalister, om jeg kan nævne de 
største sejre og nederlag for Bispe-
bjerg Lokaludvalg. Jeg har dog al-
drig forstået spørgsmålet, og aner 
ikke, hvad jeg skal svare. 
En sejr forudsætter, at andre har lidt 
et nederlag. Men lokaludvalget ar-
bejder ikke for at give andre neder-
lag. Vores formål er udelukkende at 
fremme en udvikling mod en bedre 
bydel.  
Problemer er der altid nok af. Det 
som er politisk interessant, er at 
finde løsninger, - der virker. 
Lokaludvalgets initiativer og beslut-
ninger tages ofte næsten enstem-
migt. På tværs af partiskel.
Det giver en vis styrke, men er ingen 
forhindring mod at rende panden 
mod en mur. 
Men som Anders And er man nødt 
til at komme igen hver tirsdag. 
Selvom man lige har løbet panden 
mod en mur, er man hurtigt klar 
igen med godt humør. 

Valg til lokaludvalg i fokus
Bydelsavisen plejer normalt at være 
fuld af opslag fra foreninger og in-
stitutioner. 
Dem er der færre af i denne udgave. 
Forklaringen er den store usikker-
hed om, hvor længe coronanedluk-
ningen vil vare. De fleste foreninger 
og publikumsrettede institutioner 
er derfor ligesom sidste vinter på 
vågeblus.  
Denne udgave af bydelsavisen fo-
kuserer især på det snarlige valg til 
lokaludvalgene. 
Der er i alt 12 lokaludvalg i Køben-
havns bydele, som skal bestå af 25 
medlemmer. Heraf er 10 er udpeget 
af politiske partier, og 15 er valgt for 
af  foreningslivet.
Dels er der altså repræsentanter for 
hvert af de 10 politiske partier, som 
er repræsenteret i Borgerrepræsen-
tationen. 
Dels er der de 15 foreningsrepræ-
sentanter. Begrebet forening er 

her bredere end normalt. Ud over traditionelle 
foreninger medregnes skolebestyrelser, bruger-
bestyrelser i ældre- og og daginstitutioner, og i 
bolig- og grundejerforeninger. 
Her er en forening altså enhver slags repræsentant 
for aktive borgere  i civilsamfundet. 
Foreninger skal dog have mindst 15 medlemmer 
og have eksisteret mindst et år.
Kun foreninger kan opstille foreningskandidater 
til lokaludvalget, og kun foreninger kan stemme. 
Der findes i Bispebjerg Bydel hele 1400 forenin-
ger. Tallet er imponerende. De har alle modtaget 
en mail om valget med information om mulig-
heden for at opstille en kandidat til Bispebjerg 
Lokaludvalg og muligheden for at være med til 
at bestemme, hvem der skal sidde i lokaludvalget 
for 2022-2025. Begge dele forudsætter dog, at 
foreningen aktivt tilmelder sig. 

Datoer og deadlines for valg
14. januar. Frist for tilmeldning af kandidater.
25. januar. Præsentation af kandidaterne. Præsen-
tationsmødet holdes i den store sal på Biblioteket 
kl. 17-18.30.
7. februar. Sidste frist for tilmelding af foreninger til 
deltagelse i afstemningen. 
28. februar. Sidste frist for at stemme. 
31. marts. Konstituerende lokaludvalgsmøde. 

Mere information herom findes på lokaludvalgets 
hjemmeside www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk 
og på facebook. Ved spørgsmål, kontakt udvalgs-
sekretær Signe Dehn Sparrevohn på telefon 2611 
5718 eller mail  y71c@kk.dk.

Overførelsessagen
På lokaludvalgsmødet 16. december blev vedta-
get at fremsende følgende ønsker til den såkaldet 
overførelsessag i foråret. Det handler om priori-
tering af uforbrugte midler fra det forrige år, og 
der plejer at være flere hundrede mio kr. i puljen. 
• Genskabelse af Lersøkilden
• Toilet til Lundehustorvet
• Byrumstilkøb til Lersøparkens skybrudsprojekt
• Tryghedspartnerskab - fortsættelse
• Hulgårds Plads - ideoplæg
• Fuglekvarteret ny lokalplan
• Udearealer på Ryparkens idrætsanlæg - plan-
lægningsbevilling

Genskabelse af Lersøkilden
Sidste chance for synergi med byggeprojektet! 
Lokaludvalget prioriterede derfor denne sag 
højst.Projekteringen af et skybrudsprojekt i Ler-
søparken er i gang, og derfor er det oplagt at få 
synergien med genskabelse af Lersøkilden med. 
Lige nu bliver den gamle Lersøkildes artesiske 
grundvand ført til kloak, og der bliver brugt 
unødigt krudt på at rense de enorme mængder 
kildevand, samtidig med at de indre søer i byen 
tørster! Lokaludvalget ønsker at genskabe de 
logiske vandforbindelser til gavn for hele byen 
via Lygte Å, der løber i Lersøparken. Etableres 
projektet i forbindelse med skybruds-projektet i 
Lersøparken, vil det være ganske billigt, samtidig 
med at man kan spare på drift andre steder. 
Budget: 1,5 mio kr.

Toilet til Lundehustorvet
Sidste chance for synergi med byggeprojektet! 
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(Se avisens side 5). I forbindelse med 
projektering og anlæggelsen af det 
kommende Lundehustorv har det væ-
ret et stort offentligt ønske, at der blev 
anlagt et offentligt toilet på torvet. I 
den afsatte sum til torvet er der ikke 
midler til et toilet, som er væsentligt 
for at sikre et kvalitetstorv. I årevis har 
der holdt en gruppe personer til på 
torvet, hvor den nuværende beplant-
ning bruges  til at forrette nødtørft. 
Projekteringen af torvet er i gang. For 
at indtænke toilettet i den samlede 
plan, skal derfor hurtigst muligt afsæt-
tes midler til etablering heraf.
Budget: 1,5 mio kr.

Byrumstilkøb Lersøparken
Det handler om ny bænke, stier og nyt 
ankomstområde til Lersøparken. 
I Lersøparken skal etableres et sky-
brudsbassin med HOFOR midler. Pro-
jektet er til håndtering af skybruds-
vand. Al øvrig bearbejdning af parken 
skal findes via kommunale midler.
Lersøparken trænger til at blive gjort 
mere interessant, og derfor er det op-
lagt at bruge anledningen til at opgra-
dere, når alt alligevel skal graves op. 
Forvaltningen har udarbejdet forslag 
til byrumstilkøb på mellem 3 og 17 mio 
kr. Bispebjerg Lokaludvalg anbefaler 
versionen til 17 mio. kroner, men er 
glade bare noget bliver gjort.

Tryghedspartnerskab – fortsat
Beboerrepræsentanter fra almene 
boligforeninger og lejerforeninger 
efterspørger, at tryghedspartnerska-
bet fortsætter efter Områdefornyel-
sen Nordvest er lukket ned. De har 
sat stor pris på, at der i perioder med 
uro og hærværk i kældre, gårdrum og 
gader er et koordineret og forebyg-
gende samarbejde mellem borgere, 
forvaltninger og det boligsociale om 
trygheden i bydelen.
Derfor ønsker lokaludvalget en fort-
sættelse af tryghedspartnerskabet 
ved ansættelse af en koordinerende 
medarbejder, der kan være bindeled 
til lokalområdet. Nørrebro Lokaludvalg 
har udtrykt ønske om at samarbejde 
med Bispebjerg med henblik på et fæl-
les tryghedspartnerskab, der kunne 
dække begge bydele.
Budget: 0.6 mio kr.

Hulgårds Legeplads opgradering 
Hulgårds plads og især legepladsen er 
nedslidt, og ligger op ad Ring II. Lokal-
udvalget og brugerne af legepladsen 
ønsker, at den renoveres og afskærmes 
med grønt og nyt byrumsinventar, så 
luftforureningen på legepladsen kan 
blive mindsket.
Fantastiske Lajla Malikka Nielsen tog 
initiativet til at få gjort noget ved den 
nedslidte legeplads. Hun og mange 
andre brugere af legepladsen oplever 
den som utryg, og de savner nogle 
bedre legemuligheder. Se den lille vi-
deo herom på www.facebook.com/
bispebjerg/videos/5346213755453760
Lokaludvalget har fået Nørrebro Miljø-

Lokaludvalgets puljemidler
Bydel. Aktører, der ikke hører 
hjemme i bydelen, kan godt søge 
om støtte, hvis projektet kommer 
bydelens borgere tilgode. Lokale 
aktører prioriteres dog højst. 
Læs mere på www.bispebjerglokal-
udvalg.kk.dk

Hvad kan der søges om støtte til?
I vurdering af ansøgninger læg-
ger Lokaludvalget vægt på, at 
puljemidlerne kommer store 
grupper af borgere til gode, og at 
der er medfinansiering eksempelvis 
i form af egen arbejdskraft. 

Læs mere på Bispebjerg Lokal-
udvalgs hjemmeside: www.
bispebjerglokaludvalg.kk.dk.

Den første ansøgningsfrist er 1. 
februar. 
De følgende ansøgningsfrister i 
2022 er 1. maj, 1. september og 1. 
november. 

punkt til at hjælpe med at lave partikelforure-
ningsmålinger, der viser, at der på nogle dage 
er lige så meget forurening på legepladsen 
som midt på gaden. Der er altså behov for at 
få skærmet legepladsen af, så de små børn 
ikke indånder forurenet luft. Vi kan se fra andre 
målinger i  i byen, at lidt afskærmning gør en 
vigtig forskel. Gehl Architects har udarbejdet 
en projektskitse.
Budget: 1 mio til kvalificering og prissættelse.

Bevarende lokalplan for Fuglekvarteret 
Omdannelsen af det gamle industrikvarter i 
Nordvest sker hurtigt, og identitet og særken-
der for kvarteret er ved at forsvinde. Lige nu er 
der fokus på en bevarende lokalplan for lokal-
plan 261 i Provstevejområdet – det er lokalud-
valget glade for, og stolte af. Det er et vigtigt 
skridt i den rigtige retning. Fuglekvarteret – 
som også er en del af Nordvestområdets indu-
strikvarter – lider under samme omdannelse, 
men har fået knap så meget opmærksomhed. 
Her findes kun få lokalplaner og der mangler 
en stillingtagen til, hvordan vi ønsker området 
udviklet. Lokaludvalget har i foråret med hjælp 
fra Københavns Museum fået udarbejdet en 
kortlægning af miljøer, som har en kulturarv 
der skal værnes om. Med udgangspunkt i den-
ne, ønsker lokaludvalget at der udarbejdes en 
bevarende lokalplan, som sætter retning for 
kvarterets udvikling. Der ønskes derfor afsat 
1,5 årsværk til at udarbejde en lokalplan. Pro-
jektet haster, hvis der skal være noget tilbage 
at bevare! 
Budget: 1 mio kr.

Udearealer på Ryparken Idrætsanlæg -  
planlægningsbevilling
Der er afsat midler til at modernisere hoved-
bygningen på Ryparken Idrætsanlæg, så den 
bliver tidssvarende, trygheden øges, og der 
kan opnås bedre udnyttelse til både idræts-
formål og de lokale beboeres behov. 
Men udearealerne er aldrig planlagt, men 
bare kommet til. De fleste baner er gode, men 
mange stier dertil er trampertier eller,- aktuelt, 
-mudderstier. En masse plads bliver ikke brugt.
I et samarbejde mellem idrætsforeningerne, 
Kultur Østerbro, DGI, DBU og Bispebjerg Lo-
kaludvalg er udarbejdet et udkast til en vision 
for udearealerne.
Vi ønsker en trinvis opgradering, så der skabes 
bedre arealer, mere sport for pengene, trygge-
re forbindelser, og at gøre det attraktivt også 
for ikke-sportsudøvende at færdes i området.
Budget - en planlægningsbevilling på 1 mio. kr.

Karens Hus
Huset er brændt 2. juledag (se forsiden). Em-
net har ikke været drøftet i lokaludvalget, idet 
sagen er helt frisk. Men forslag om retablering 
kommer nok med i vores henvendelse.  Re-
tablering bør foretrækkes fremfor nedrivning. 
Budget (slag på tasken) 1.5 mio kr. 

Lokaludvalgsmøder er åbne
Har du spørgmål til lokaludvalget, kan du en-
ten kontakte på www.bispebjerglokaludvalg.
kk.dk eller du kan sende en mail til en af adres-
serne nederst til venstre på denne side. Du kan 
også møde op til et lokaludvalgsmøde, hvor 
der er sat tid af til henvendelser fra borgere. 
Har du synspunkter på en sag, kan du også 
skrive til Bydelsavisen. 
                                                         Alex Heick
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Bispebjerg Lokaludvalg består af 23 medlemmer, 
der arbejder for at gøre bydelen endnu bedre. De 
har forskellige grunde til at være i lokaludvalget, 
men brænder alle for Bispebjerg. Her kan du læse 
tre medlemmers begrundelser for at være aktive, 
og hvorfor de mener, at lokaludvalget er vigtigt i 
bydelen.

Tove Auda. Alternativet

Toved Auda. Naturligt at være med
Jeg har været en del af lokaludvalget i snart 12 år, og 
er en af dem, der har været med længst tid. 
Det er næsten en naturlig konsekvens af, at jeg er ak-
tiv i bydelen med mange aktiviteter. 
Jeg blev først valgt ind i lokaludvalget for Ældrerådet, 
hvor jeg var formand i mange år. Derefter var det for 
Natteravnene, hvor jeg også var meget aktiv. Nu er 
jeg politisk udpeget af Alternativet til at være med i 
lokaludvalget. 
Det er dog altid Bispebjerg Bydel, der er udgangs-
punktet for de aktiviteter, jeg er frivillig i. For jeg synes 
jo, at bydelen kan noget. Vi har mange aktive men-
nesker i området, der skaber rigtigt gode ting. Og det 
er jeg en del af. Jeg har også været formand for min 
boligforening. Frivillig i Demokratigaragen på Rent-
emestervej, der er et fantastisk sted. Jeg er med i en 
maduddeling,  hvor Rema 1000 leverer overskudsvar-
er. Og så er jeg med i Dialogforum for Ungdomshuset, 
og her har været en rigtigt god dialog hele vejen i-
gennem.
På den måde er lokaludvalget et samlingssted for mig. 
Alle skal vide, hvem lokaludvalget er, og hvad vi kan 
gøre. Vi er synlige, og vi er altid klar til at stille op. Jeg 
tror snart, at alle ved, at vi er her.

Unge ballademagere og gode venner
Bydelen har taget en fantastisk udvikling, men vi 
havde udfordringer tidligere. 
Derfor gik jeg med i Natteravnene. Der var nogle 
unge, der lavede ballade, men vi blev gode venner 
med dem. Vi blev så tætte på de drenge. De kom altid 
hen og spurgte, om de måtte få bolsjer. Vi har aldrig 
haft en dårlig oplevelse, og vi kendte alle i området. 
I dag er de jo i klubberne og under uddannelse, så det 
er virkeligt en god historie. Vi blev faktisk nødt til at 
nedlægge Natteravnen herude, for til sidst var vi kun 
tre gamle mennesker, der gik rundt, og der skete jo 
ikke noget. 

Banderne
I en del år drejede det sig meget om de bander, vi 
havde i bydelen. Lokaludvalget var med til at få poli-
tikere herud mange gange, og vi stillede op til diverse 
ting og sager. Jeg var med til at stille mig op på et 
hjørne en dag med et bord og sagde, at nu tager vi 
gaderne tilbage. Vi stod oppe ved Uglen. Og på seks 
dage var vi i stand til at få 300 mennesker til at gå med 
fakler ned til Nørrebro i et folkeoptog. Og vi fik de sid-
ste ballademagere væk. 
Det er selvfølgelig ikke kun lokaludvalget, der kan 

tage æren for det. Men vi gjorde noget, satte os imod, og 
sagde ”det her er vores område”. Der er ikke nogen, der skal 
være bange for at gå på gaden. 

Et område hvor vi kommer hinanden ved
Vi er jo et område, som kommer hinanden ved. Og der er 
meget mere godt end ondt i os alle. Så jeg har en kærlighed 
for alle, og ved, hvor lidt forskellige, vi faktisk er. Menneske-
ligt og politisk
Det er mange ting, der interesserer mig i bydelen – især de 
bløde og menneskelige værdier. 
Lokaludvalget kan sætte lys på nogle sager, uden at det 
nødvendigvis bliver politisk. Jeg har aldrig været politisk 
aktiv før Alternativet – måske på den måde, at jeg synes, at 
der skal være plads til os alle. 
Lokaludvalget kan netop tage sager videre. Det behøver 
ikke nødvendigvis være politisk, men bare være menne-
skeligt. Vi gør det lokale. Vi er obs på, hvad der sker her i 
bydelen. 
For mig er lokaludvalgets største sejr det lange seje træk. 
Det er de små ting, der flytter sig. Mange ting tager bare 
lang tid. Vi skal også huske, at vi ikke kan gøre det hele. Når 
man stiller op, og vil være en del af lokaludvalget, skal det 
være noget, man virkelig gerne vil. Man skal stille op, fordi 
man brænder for både at ændre noget, og for at området 
skal blive ved med at være et attraktivt sted.

Lennart Frandsen. Emdrup Grundejerforening

Lennart Frandsen. En fornøjelse at være med
Jeg har boet i Bispebjerg i næsten 50 år, og været formand 
for Emdrup Grundejerforening i næsten 40 år. Foreningen 
tager omsorg for området, og jeg synes, at der er behov for, 
at man breder det ud til hele Bispebjerg. 
Derfor har jeg været medlem af Bispebjerg Lokaludvalg, 
lige siden det startede. 
Jeg er glad for at være medlem, da vi har et rigtig godt se-
kretariat og en god formand. 
Det er en fornøjelse at være aktiv i lokaludvalget, fordi man 
møder så mange engagerede folk. 
Det er en ren fornøjelse at være i selskab med dem. Man 
bliver oplivet af at møde det ene spændende menneske 
efter det andet, der er engageret i nærdemokratiet. Jeg går 
altid glad fra møderne. Det er min motivation for at være 
med i lokaludvalget.

Resultater
Lokaludvalget har opnået rigtigt gode resultater. Noget 
går tilbage i tiden, som fx Biblioteket på Rentemestervej og 
Dansekapellet, der er nogle af de helt store resultater. For-
manden skal især have æren for at have fået utrolig mange 
ting igennem. De var jo fuldstændig panikslagne inde på 
Rådhuset, hver gang de så formanden, for så skulle de have 
tegnebogen frem.
Nu er der kommet midler til nye bygninger nede i skole-
haverne ved Lersøparken, som lokaludvalget har kæmpet 
for i mange år. Og der er andre mange andre spændende 
ting på vej.
Og så er der puljemidlerne, hvor vi har omkring 2 mio. kr. 
om året til at dele ud af. Der bliver uddelt til over hundrede 
projekter om året, og det viser, at der er masser af folk med 
gå-på-mod og initiativ. Det er en fornøjelse at se. 

Vagthund i kommunen
Hvis lokaludvalget ikke var her, ville man mangle modstand 
mod kommunen – vi er en vagthund i forhold til Køben-
havns Kommune. Lokaludvalgene har eksisteret i mere end 
10 år og vi har vist vores berettigelse. Der kan ikke sættes 
en finger på noget.
Et af de store problemer, vi har, er ejendomsudviklere, der 
har set sig glade for bydelen. De køber ejendomme op, river 
dem ned og bygger nogle rigtigt grimme boliger. Dem kal-
der de ungdomsboliger, men der er ikke nogen garanti for, 
at ungdomsboliger bebos af ungdommen. Og kommunen 
giver dem i høj grad lov til det. Jeg vil ikke sige, at bydelen 
bliver ødelagt, men den bliver skamferet lidt. Det har jeg 
gennem lokaludvalget gjort en indsats for at bekæmpe. 

En god bydel kommer ikke af sig selv
Det er ikke en selvfølge, at Bispebjerg er en rigtigt god bydel 
– det skal der arbejdes for. Jeg synes, at lokaludvalget gør en 
masse for Bispebjerg Bydel. Vi har jo København, der er en 
fantastisk by og Bispebjerg, der er en fantastisk bydel, så det 
manglede bare, end at vi skulle gøre noget.
Derfor opfordrer jeg andre til at stille op. Det er en stor glæde 
at være i lokaludvalget, fordi det er så velfungerende. Man 
skal stille op til lokaludvalget, fordi man vil værne om sit loka-
lområde, og så skal man komme ind og opleve nærdemokra-
tiet fungere.

Vibeke Bidstrup. Grundtvigs Kirke

Vibeke Bidstrup. Ny i bydelen og lokaludvalget
Jeg blev medlem af lokaludvalget, da jeg lige var kommet til 
bydelen. 
Dengang var jeg netop startet som præst i Grundtvigs Kirke, 
og havde kun boet her et halvt års tid, så jeg var stadig relativt 
ny på mange måder. Jeg talte med en anden præst, der var ak-
tiv i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og det virkede vigtigt at få 
Grundtvigs Kirke med i Bispebjerg Lokaludvalg. Ellers kendte 
jeg ikke til lokaludvalgene.
Jeg tog til valgmødet i 2018, og det var mit første rigtige 
møde med lokaludvalget. Jeg endte med at blive suppleant, 
og det var faktisk fint at få lov til at snuse lidt til det, og finde 
ud af, hvad det var for noget. 
Efter to år var der en mulighed for at blive medlem, og det 
ville jeg gerne. Jeg har været med lige siden, og det er rigtigt 
spændende. Man får enormt megen viden om bydelen og de 
sager, der er her. Det var sjovt at være suppleant, hvor man 
også får meget viden, men endnu sjovere at være medlem, 
hvor man i højere grad kan være med til at bestemme.

Lokal sammenhæng gennem aktiviteter
For mig er lokaludvalgets puljemidler meget vigtige. De bru-
ges til at skabe alle mulige spændende aktiviteter i området. 
Lokaludvalget er virkeligt med til at skabe liv, og vi har en mu-
lighed for at skabe en mangfoldighed af liv. 
Det tror jeg, er den største sejr. Jeg kan være med til at sikre, at 
der er aktiviteter for alle, hvilket er enormt vigtigt.
Det vigtigste arbejde for lokaludvalget er at skabe en sam-
menhængskraft i bydelen og gøre noget, så vi står sammen 
om de ting, vi oplever som særlige for vores bydel. 
Her kan puljemidlerne virkeligt sørge for, at der sker noget, og 
at der er kultur i bydelen. 
Der er allerede et godt sammenhold, men det kan altid blive 
bedre. Blandt andet skal vi have endnu mere fokus på de so-
cialt udsatte, som vi har mange af i bydelen. 
Vi skal passe på, at her ikke bliver for pænt. Vi skal have plads 
til mangfoldigheden og til alle mennesker

Få øjnene op for Bispebjerg
I de fire år, jeg har været her, er man begyndt at tale Bispe-
bjerg mere op. Og det har lokaludvalget været med til. Vi har 
sat fokus på alle de gode ting og ikke kun på de trælse såsom 
bandekonflikter. 
Det fokus på de gode historier og på vores bydel som en hel-
hed, som vi er sammen om, er en sejr for lokaludvalget.
Man skal stille op til valget, fordi det er en rigtigt god måde at 
påvirke bydelens udvikling. 
Jeg har efterhånden fået den erkendelse, at Rådhuset måske 
ikke lytter helt så meget, når det gælder de store linjer for by-
ens lokalområder. Det skal vi have dem til. For vi er en bydel, 
der i mange år ikke har fået så meget. 
Men der er jo tydeligvis ved at ske nogle ting, og det er rigtigt 
godt. Her kan vi som lokaludvalg skubbe på.

Tre medlemsportrætter
Tre medlemmer og tre perspektiver. Dog med kærlighed til bydelen til fælles
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RYPARKEN-LUNDEHUS
Helsingørmotorvejen deler kvarteret skarpt 
med de store almene boligområder på den 
ene side af motorvejen og Lundehusområdets 
villa- og parcelhuskvarter sammen med de 
attraktive almene rækkehusbebyggelser på 
den anden side. Kvarteret er rigt på grønne 
områder – med Emdrup Sø, det grønne 
bælte bestående af Ryvangens Naturpark, 
Mindelunden, Svanemøllens kaserneområde 
og kolonihaveparken.

Ryparken-Lundehus rummer mange kvaliteter, 
men også nogle udfordringer. Særligt er der 
meget støj fra motorvejen og en manglen på 
byrum som kan skabe sammenhold. Flere 
beboere er også nervøse for, at de grønne 
områder bliver omdannet til andre formål.

Bispebjerg Lokaludvalg har gennem årene 
arbejdet for etablering af Lundehustorvet, 
der snart realiseres, og for en fornyelse af 
Ryparkens Idrætsanlæg, som også er på 
vej. Lokaludvalget har et stort ønske om 
en overdækning af den lavtliggende del af 
motorvejen og en områdefornyelse til kvarteret, 
som kan være med til at løfte området.

NORDVEST
Nordvest er det selvgroede industrikvarter, 
som har en helt særlig identitet. Blandingen 
af boliger, erhverv, skoler og foreninger er 
med til at skabe liv døgnet rundt. De mange 
forskelligartede bygninger, spring i højde 
og drøjde, farver og former gør det svært 
at sætte én samlet mærkat på kvarteret. I 
mange år fik Nordvest lov til at ligge hen 
som en tidslomme, men med presset på 
flere boliger i hele København, bliver der nu 
revet gamle bygninger ned i Nordvest og 
opført nyt. 

Udfordringen er det tætte byggeri, hvor 
der knap er plads til det grønne, og at den 
særlige identitet og kulturarv i Nordvest ikke 
må forsvinde. Selv om der skal være plads til 
udvikling, vil Bispebjerg Lokaludvalg gerne 
holde fast i et mix af ældre erhvervsbyggeri 
og det rå udtryk. I de senere år er der bygget 
mange små ungdomsboliger, hvilket er 
en udfordring, da kvarteret mangler store 
familieboliger. 

Bispebjerg Lokaludvalg har gennem årene 
arbejdet for at sætte fokus på kulturarven 
og heldigvis får en del af Nordvest – nemlig 
Provstevejkvarteret – snart en bevarende 
lokalplan. Vi har også vores øjne rettet mod 
Fuglekvarteret, som ligeledes har behov for 
en plan for at sikre kulturarven. Herudover 
arbejder lokaludvalget for en fornyelse af 
Hulgårds Plads med en signaturlegeplads 
og sikring mod partikelforurening. 

BISPEBJERG
Bispebjerg ligger på toppen med kirkegården, 
den karakteristiske Grundtvigs Kirke og 
bebyggelserne omkring. Velfærdsbyggeriet 
med de mange almene boliger i området – 
blandt andet Bispeparken med de smukke 
grønne områder – danner en flot sigteakse fra 
Tagensbo Skole op til kirken. 

Området har netop fået en områdefornyelse 
kaldet Bispebjerg Bakke, som gennem de 
næste 5 år skal igangsætte en række fysiske 
projekter og tiltag til forbedringer af kvarteret.

Mange skybrudsprojekter er på vej i kvarteret, 
som Lokaludvalget er involveret i. Nogle 
usynlige på overfladen, andre hvor der 
indtænkes byrumsforbedringer såsom 
Grønningen og Lersøparken.

I Lersøparken ønsker Bispebjerg Lokaludvalg 
mere biodiversitet og en permanent sø, og 
Lokaludvalget arbejder for, at den gamle 
Lersøkilde skal op i dagens lys og sammen 
med søen og Lygte Å sende rent vand ind til 
de Indre Søer. Der er et kæmpe potentiale i 
Lersøparken.

Lokaludvalget har også sat fokus på manglen 
på praktiserende læger, og arbejder for, at der 
kan  komme flere til bydelen.

UTTERSLEV
Utterslev Torv med gadekær fra den gamle landsby kan dateres tilbage til 
1300-tallet. Ud fra det hyggelige torv stråler en række gader med smukke 
villaer. Mosen tager også navn efter den gamle landsby og er et unikt 
stykke bynatur, og det andet største naturområde i hele København.

Bispebjerg Lokaludvalg har sammen med Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
arbejdet for en bedre mose i mange år. Lokaludvalgene står bag 
det årlige Mosetræf med aktiviteter og debatter. Herudover har 
lokaludvalgene arbejdet for en helhedsplan, som sætter fokus på mosens 
udviklingsmuligheder med mere biodiversitet, flere faciliteter og bedre 
skiltning. Lokaludvalget står bag forarbejdet til Kogræsserlauget i 
Højmosen, og skilteprojektet er ved at blive realiseret nu. Der arbejdes 
også for en ny cykelrute fra Nordvestpassagen videre til mosen. 

EMDRUP
Emdrup tager navn fra den gamle 
landsby, der dog kun er få spor tilbage 
fra. Området består hovedsageligt af en 
række villakvarterer, som ligger smukt langs 
bydelens grønne strøg. 

Området rummer flere muligheder for mere 
byliv – bl.a. Emdrup Torv, der nu overvejende 
er busholdeplads, men som har potentialer 
for at kunne blive et lokalt samlingssted. 
Emdrup Campus ved Tuborgvej med dets 
mange studerende kan blive et spændende 
studiemiljø, som forhåbentlig vil sætte spor 
i de nærliggende byrum. Måske kan det på 
sigt blive et nyt centrum i kvarteret? Måske 
Emdrupvej kan blive mere grønt til glæde for 
kvarterets beboere?

Lokaludvalget har arbejdet med projekter 
som Kogræsserlauget i Højmosen og andre 
projekter relateret til mosen.

OM BYDELEN 
Der bor cirka 54.000 borgere i bydelen. Bispebjerg bydel rummer fem kvarterer: 
Nordvest, Emdrup, Bispebjerg, Utterslev, og Ryparken-Lundehus.  
Kvartererne er meget forskellige, og lokaludvalget arbejder med udfordringer  
og potentialer i dem alle. Bispebjerg er en mangfoldig bydel med  højt til loftet.

Bydelens kvarterer er forskelligartede og sagerne ligeså! Lokaludvalget har blandt 
andet fokus på begrønning og mere naturkvalitet i de store grønne områder, 
lokalplaner og kulturarven i de tætte kvarterer, fremkommelighed og trafik, 
tryghed, mangfoldighed og fællesskaber, mødesteder, byrum og meget andet. 

Af nyere sager, hvor lokaludvalget har spillet en stor rolle, kan nævnes: bevarende 
lokalplan for Provstevejkvarteret, nyt Lundehustorv, Nordvestpassage, Ryparkens 
Idrætsanlæg, Skolehavehus, faciliteter til mosen, diverse skybrudsprojekter mm.

Rentemestervej 76, 2. sal, 2400 NV

www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk
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Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 17.00-18.30 ved 
Lundehuskirken. Tilmelding er ikke nødvendigt.  

Kom forbi og hør hvordan det nye  
Lundehustorv kommer til at se ud. 
Rådgiverteamet og de tre bygherrer  
– kommune, AAB og Kirken står klar  
til at fortælle om projektet og  
den videre proces frem til  
sommeren 2023, hvor det  
nye torv forventes færdigt. 

Grundet corona-situationen  
afholdes mødet udendørs  
ved infopyramiden. Tag det  
varme tøj på! Vi sørger for en  
varm drik og lidt sødt. 

 

Informationsmøde  
Sådan bliver det nye Lundehustorv  

Vil du være frivillig i

Når vi reparerer og genbruger, sparer 
vi på klodens ressourcer og skåner 
miljøet for affald. En Repair Café er et sted,  
hvor borgere kan få repareret deres ting  
ganske gratis i samarbejde med frivillige reparatører. 

En ny Repair Cafe ser dagens lys til foråret. Den kommer til at  
have lokaler i værkstedet på Smedetoften MakerSpace NV –  
og vi har brug for dig!  

Repair Café 
Smedetoften?

Fakta om den nye Repair Café:
• Som udgangspunkt vil det være den første tirsdag i hver måned fra kl. 17.00.
• Klub Smedetoften lægger lokaler og værktøj til – og der er kaffe på kanden!
• De frivillige organiserer og driver Repair Caféen
• Repair Café kan handle om alt fra at sy, lodde, skrue, reparere møbler, elektronik 

og meget andet – det er de frivilliges evner som afgør, hvad der kan fixes  

Vil du være frivillig reparatør?
Kan du fixe noget med dine hænder?
Der er ikke krav om, at man som frivillig deltager til hver eneste Repair Café, men at 
man deltager når man kan, og giver besked, når man ikke kan deltage. Som reparatør 
får du mulighed for at lære dit kvarter og dine naboer godt at kende, hjælpe andre og 
ikke mindst blive en del af et nyt og spændende netværk.  

Opstartsmøde for frivillige reparatører tirsdag d. 8. marts:
Hvis du har interesse i at blive frivillig reparatør, så kontakt Lisette Rasmussen på  
mail@lisetterasmussen.dk eller 61399764. Vi holder opstartsmøde for kommende 
frivillige tirsdag d. 8. marts kl. 17.30 på Klub Smedetoften. Til mødet lægger vi 
sammen en plan for opstart af Repair Café ud fra de frivilliges evner og ønsker samt 
værktøj til rådighed. 

Nye lokale politikere på Rådhuset
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Valget til en ny Borgerrepræsentation er nu overstået. Der blev afholdt kom-
munal- og regionsvalg tirsdag den 16. november 2021, og her blev valgt 
medlemmer til Borgerrepræsentationen for den nye valgperiode, som løber 
fra 1. januar 2022 til 31. december 2025. 
Både gamle, kendte politikere og nye spændende politikere blev valgt. 

En helt ny situatiuon
Indtil forrige valg  var der i en lang årrække enten slet  ingen eller kun enkelte 
medlemmer af Borgerrepræsentationen, der boede i Bispebjerg Bydel. 
Dette fænomen kan følges helt tilbage til 80erne, hvor bydelen blev op-
fundet. 
Hvad der nok skubbede på dette fænomen var, at stemmeprocenten i 
Bispebjerg i næsten alle årene har været  landets laveste (fraset Tingbjerg). 
I lange perioder boede slet ingen medlemmer af Borgerrepræsentationen 
i bydelen. 
Det havde den ulempe, at Bispebjerg Bydel nærmest var usynlig på Rådhuset. 
Det var svært at finde forståelse for nødvendige tiltag. Hvor er det lige, at  
Bispebjerg ligger? Lidt ligesom man i det gamle Valhal betragtede Udgård. 

Knap 10 % af Københavns Indbyggere bor i Bispebjerg Bydel. Det vil sige, 
at hvis der var nogenlunde balance, så ville 5-6 medlemmer af Borger-
repræsentationen bo i bydelen.
Det er ikke sket i de sidste 40 år. 
Men nu er det sket. Det seneste valg har ændret dette markant. 

Medlemmer af Borgerrepræsentationen boende i Bispebjerg Bydel
Ved dette valg blev hele 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen bosid-
dende i Bispebjerg Bydel valgt ind. Det er det bedste resultat i 40 år. 

De nye medlemmer:

Marie Sofie Petersen (Enhedslisten)
Jean Thierry (Enhedslisten)
Andreas Keil (Socialdemokratiet)
Sofie Seidenfaden (Socialdemokratiet)
Cille Hald Egholm (Venstre)

Stort tillykke til alle. Bydelen har ventet 40 år på jer. 

Har lokaludvalget haft betydning?
Som den trofaste læser af Bydelsavisen måske har bemærket, førte Bispeb-
jerg Lokaludvalg en kampagne i efteråret dels for at få borgerne i Bispebjerg 
Bydel til at stemme, men også for at få dem til at stemme på lokale kandi-
dater. 
Lokaludvalget er glade for at have skubbet på denne udvikling, der skulle 
normalisere Bispebjerg Bydel som ligeværdig bydel blandt andre i Køben-
havn. 
Selvfølgelig er det sådan, at hvis man er valgt til Borgerrepræsentationen, så 
er man valgt for hele København. 
Men uanset om denne udvikling delvis skyldes lokaludvalgets kampagne, 
eller der blot er tale om en mere generel udvikling, er resultatet velkom-
ment. Det er meget positivt, at  der omsider er en ordentlig repræsentation 
fra vores bydel på Rådhuset, som kender til de lokale forhold på godt og 
skidt. 
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Dans dig varm i vinterferien
Gratis FERIECAMP 14 - 18 februar
7 workshops hver dag 
For 3 - 17 årige
 
Gratis Friday Night Sharings
i Kuppelsalen
4/2, 4/3, 8/4 & 6/5
 
Dansekapellet inviterer hele familien 
til 10 års fødselsdagsfest
8 maj
 
  
subURBAN DANCE FESTIVAL
1 - 4 juni
 
CPH STAGE på Dansekapellet
3 danseforestillinger  8 - 10 juni

x
x
x

x
x

KFUM spejderne, Lundehus gruppe blev oprettet efteråret 1946, og fik sin 
godkendelse 15. november, som derfor regnes som startdato.
Gruppen har derfor i 2021 kunnet holde 75 års jubilæum i november, - pænt 
støttet af Bispebjerg Lokaludvalg.

Af Per Vandrup. KFUM Spejderne, Lundehus Gruppe (medlem siden 1958)
Medlem af Bispebjerg Lokaludvalg

Begyndelsen
Gruppen startede med, at 6 drenge, der boede i sognet, og var med i Hellerup 
gruppe, flyttede ”hjem” til sognet. Gruppen startede med at gå på kro, idet de fik 
et kælderlokale i den gamle Lundehus Kro, - faktisk den tidligere vinkælder, 20-25 
m2, og en årshusleje på 60 kr.
Gruppen har været på mange dejlige sommerlejre rundt i Danmark og Sydsverige, 
men også udlandsture såsom vandreture i Norge og Svensk Lapland, et par lejre i 
Tyskland og England og på spejdercentret Kandersteg i Schweitz. 
Enkelte af de voksne ledere har været på verdensjamborée, i Grækenland, Norge, 
Sydsverige og Japan, og et par af lederne har deltaget i ulandsprojektet i Sierre 
Leone. Gruppen var i mange år kendt for sin tepee – indianertelt med flot dekora-
tion. Da den efter 30 års brug ikke kunne mere, blev den erstattet af et nyt stort sort 
telt, som kaldes den sorte gryde.

En spejdergruppe som er aktiv i lokalområdet
Gruppen har i mere end 15 år stået for den lokale Sankt Hans fejring ved Emdrup 
Sø. Her kan hele bydelen mødes til en børnevenlig midsommerfest, og vi håber at 
se mange igen til sommer. Da vi startede med at holde midsommerfest, var der 
mange, der var glade. De havde ønsket det i mindst 20 år. Første år gættede man 

KFUM Spejderne Lundehus Gruppe 75 år

på, at der ville komme 100 deltagere, men det blev 300, 
og nu er man oppe på over 500 deltagere.
Gruppen er p.t. i den heldige situation, at den er selvfor-
synende med ledere. Heldigvis tiltrækkes ledere, som er 
flyttet til hovedstadsområdet. Det giver inspiration, og 
nye tanker kommer til gruppen

Saltruplejren
Gruppen er medejer af Saltruplejren i nordkanten af Grib 
Skov, - en dejlig hytte på en 30.000 m2 stor grund. Til maj 
holder Saltruplejren også 75 års jubilæum. En del af grup-
pens ledere var og er aktive omkring Næsbycentret på 
midtsjælland, et stort center på en 150.000 m2 grund.

75 års jubilæet
Gruppen fejrede jubilæet med børneaktiviteter om lør-
dagen, sluttende af med ”lejrbål” ved den sorte gryde, og 
samtidigt var der udstilling om gruppens historie og pau-
serum. Efter aftensmad havde man hyret et orkester til at 
underholde på den lokale bodega, så der blev stemning.
Søndag var der festgudstjeneste, og menighedsrådet var 
vært ved en frokost, hvor de officielle taler blev holdt.

Efter 75 år er der stadig plads til nye projekter, og i august 
2021 startede gruppen initiativet “Familiespejder”. Fami-
liespejderne mødes lørdag formiddag i lige uger, og er for 
børn i børnehave og 0. klasse og deres forældre. Spejdere 
fra 1. klasse og opefter mødes tirsdage kl. 18, og efter ju-
leferien åbner vi op for nye medlemmer. 
I 2022 skal gruppen med på Spejdernes Lejr, i Hedeland 
ved Roskilde 23-31 juli, en lejr med ca 40.000 deltagere 
og med intern jernbane i lejren.
Vil du vide mere om Lundehus-spejderne, så se vores 
hjemmeside www.lundehusspejderne.dk.

KFUM-Spejderne i Danmark er 
en børne- og ungdomsorganisa-
tion, der blev stiftet 1910 af Jens 
Grane (1880-1961). Korpset ar-
bejder i overensstemmelse med 
den internationale spejderbe-
vægelses idé om at oplære børn 
og unge til selvstændighed, 
medansvar, demokratisk livs-
holdning og mellemfolkelig for-
ståelse. Bevægelsen bygger på 
et kristent grundlag.

KFUM-Spejderne har 27.000 
medlemmer fordelt på 500 
grupper over hele landet. Aktivi-
teterne ledes af frivillige ledere. 
KFUM-Spejderne var oprindelig 
kun for drenge. I 1976 blev de 
første piger optaget, og i dag har 
næsten alle grupper både piger 
og drenge som medlemmer. 
Uniformen er grøn. Aktiviteterne 
henvender sig til børn og unge 
fra seks år, og foregår aldersop-
delt i bævere, ulve, juniorspej-
dere, spejdere, seniorspejdere 
og rovere. 

KFUM-Spejdernes aktiviteter er 
opdelt i ni temaer: spejderfæl-
lesskab, klar dig selv, naturen, 
iagttagelse, orientering, sam-
fund, kirke, pionering og lejrliv.

I 2012  og 2017 afholdtes Spej-
dernes lejr med ca 40.000 del-
tagere, og det gentages i 2022. 
Spejdernes Lejr er fælles for Det 
Danske Spejderkorps, KFUM-
Spejderne i Danmark, De Grønne 
Pigespejdere, Danske Baptisters 
Spejderkorps og Dansk Spejder-
korps i Sydslesvig.
KFUM-Spejderne i Danmark ejer 
Houens Odde Internationale 
Spejdercenter ved Kolding, og er 
medlem af World Organization 
of the Scout Movement, WOSM.

Kandidatpræsentation
Tirsdag 25. januar afholder Bispebjerg Lokaludvalgs 
sekretariat  præsentationsmøde af de kandidater, der  
er opstillet af foreningerne til valg til Bispebjerg Lokal-
udvalg. 
Hver kandidat vil få taletid for at fortælle, hvorfor ved-
kommende stiller op til lokaludvalget, og hvilke typer af 
sager, som man især har lyst til at arbejde med. 
Interesserede foreningsrepræsentanter vil her kunne 
få lejlighed til at se kandidaterne an og danne sig en 
fornemmelse af, hvem man vil stemme på.

Præsentationsmødet afholdes tirsdag 25. januar i 
den store sal på Biblioteket kl. 17-18.30

Dog med forbehold for coronasituationen, og det er mu-
ligt, at det viser sig nødvendigt at afholde mødet  virtuelt 
på teams. I givet fald vil alle foreningerne og de opstil-
lede repræsentanter blive informeret herom i god tid. 
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PRÆNSENTERET, OPFUNDET, UDVIKLET 
OG PROGRAMLAGT AF

PROGRAM FORÅR 2022
Invitér en du kender ind i teatermørket i Batidas Teaterhus på  Rentemestervej. 
I foråret tager vi dig med til 30’ernes Brasilien,  Østeuropa før Murens fald, 
 Amazon� odens bredder eller måske til en intrigant spejderlejr, en helt særlig 
mormor eller en lyssky veganerbiks. Her er fortællinger for alle og alle aldre. 

Billetterne er GRATIS og bestilles på info@batida.dk 
SE DET FULDE PROGRAM PÅ WWW.BATIDA.DK

FREDAG 14. JANUAR – KL. 19.00
LØRDAG 15. JANUAR – KL. 16.00
ALDER: fra 11 år · VARIGHED: 75 min.

LØRDAG 19. MARTS – KL. 10.00 + 11.30
ALDER: 3-8 år · VARIGHED: 40 min.

FREDAG 22. APRIL – KL. 19.00
LØRDAG 23. APRIL – KL. 16.00
ALDER: fra 12 år · VARIGHED: 70 min.

FREDAG 6. MAJ – KL. 19.00
LØRDAG 7. MAJ – KL. 16.00
ALDER: fra 10 år · VARIGHED: 80 min.

TIRSDAG   8. FEBRUAR – KL. 17.00
TORSDAG 10. FEBRUAR – KL. 17.00
ALDER: 8-12 år · VARIGHED: 55 min.

TORSDAG 10. MARTS – KL. 17.00
ALDER: fra 10 år · VARIGHED: 75 min.

MARIA BONITA
BATIDA
En autentisk historie fra 30’ernes 
 Brasilien om den unge Maria, der  lægger 
et liv i ussel fattigdom bag sig og slår 
følge med den legendariske bandit 
Lampião. Drømmen om et liv i velstand 
og frihed er dyrt 
betalt. 

Pigespejdernes 
dramapatrulje opfører

JUNGLEBOGEN
Tigeren og intrigerne står på spring, når 
pigespejdernes dramapatrulje opfører 
Junglebogen. Ligesom i junglen gælder 
det i dramapatruljen om at kæmpe for sin 
overlevelse med næb og klør. 

BATIDA

AVE LOLA/BR ASILIEN

BATIDA

BATIDA

TAKE 
AWAY
Komisk, tankevækkende 
og musikalsk. Er byens 
bedste veganer 
Take-Away et 
cover-up for en 
lyssky virkelighed? 

Laila har kun set sin mormor på et lille 
fotogra� . Hun bor nemlig langt, langt 
væk i et helt andet land. Men nu skal hun 
besøge hende for første gang. 

REJSEN 
TIL MORMOR

AMAZONASMANDEN DE 
KALDTE ROLEX
Et sted i Østeuropa før 
det hele ramlede!
En farverig og tragi- 
komisk forestilling fuld 
af musik fra en ikke 
særlig � ern fortid. 

Et guldsmykke � etter tre kvinders 
skæbne sammen i en kamp for retfær-
dighed når den brasilianske teater-
gruppe Ave Lola gæster Batida for første 
gang. 

: 80 min.

NB! Portugisisk 
med danske 
undertekster.

TEATERGRUPPEN BATIDA 
Rentemestervej 25A, 2400 København NV 
Telefon 38103609 · info@batida.dk 
www.batida.dk · facebook.com/teatergruppenbatida 

TEATER NORDVEST ER DIT LOKALE BYDELSTEATER 
Vi formidler GRATIS scenekunst  til alle 
i Bispebjerg og Brønshøj/Husum støttet 
af Københavns Kommune

BATIDA
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Tak for i år! I er de bedste naboer – og vi er så 
afsindigt glade for al det liv og den støtte vi 
får fra Nordvest.

DEMOKRATI GARAGE GÅR I VINTERMODE

Mød os på 
    Demokrati Garage
    demokratigarage
www.demokratigarage.dk

Vi drosler ned for events og aktiviteter i januar og 
februar. For at passe på hinanden nu i tredje 
coronabølge! Men også for at bygge hal 3A (bare vendt 
og se), renovere Støddæmperen og gøre Flere Fugle 
helt færdig og ikke mindst for at arbejde med 
sæsonprogrammet for 2022.
 
MEN der er honningdepoter i kalenderen hvor vi håber 
at se jer! Og som altid – kom forbi til Åben Garage for 
en rundvisning og en dialog om nye initiativer.

Eller skriv til book@demokratigarage.dk 

FLERE FUGLE
6. FEBRUAR:  
Kl. 13 Oplæsning: Frida Brygmann og Thomas Korsgaard

12. FEBRUAR: 
Kl. 20 Vinterjazz: La BOMBA

2. MARTS: 
Kl. 19.30 Oplæsning: Theis Ørntoft og Ingrid Nymo

24. MARTS: 
Kl. 20 Koncert ML Buch

FOLKESTUEN
FRA DEN. 21. JANUAR  
Åben Garage hver anden fredag

6. JANUAR:
Kl. 18 Skak & Vin

3. FEBRUAR:  
Kl. 18 Democracy Drinks 

24. FEBRUAR:
Kl. 13 Imparct Inside Lancering

OBS: Vi følger altid sundhedsmyndighedernes restriktioner – 
og opdaterer løbende på Demokrati Garages facebook side.

Lokaludvalget 
Din mulighed for lokal indflydelse
Af Martin Dahl Sørensen
Bispebjerg Lokaludvalg

Du kan stille op til lokaludvalget og være med til at 
sikre,  at Bispebjerg forbliver en af de bedste bydele 
i København.

- Lokaludvalget arbejder for at skabe et endnu 
bedre og endnu mere levende Bispebjerg, hvor vi 
holder fast i bydelens særlige identitet, men samti-
dig udvikler den til gavn for alle. 

-  Lokaludvalget får 25 medlemmer, som sidder for 
en fireårig periode. Nogle er udpeget af politiske 
partier, men størstedelen er valgt blandt bydelens 
lokale foreningsliv. 

- Lokaludvalgsarbejde er frivilligt og ulønnet.

- Vi skaber dialog mellem Bispebjergs borgere og 
Rådhusets politikere, og rådgiver kommunen om 
lokale ideer og ønsker til forbedringer i byen. Vi 
samarbejder med lokale foreninger, forvaltninger, 
institutioner, borgernetværk m.fl. om aktiviteter i 
bydelene.

- Lokaludvalget mødes en gang om måneden. 

- Lokaludvalget har lige nu tre underudvalg: Koor-
dinationsudvalget står for at sikre dagsordener, og 
tager stilling til hastesager. Bymiljøudvalget disku-
terer sager inden for den fysiske planlægning, miljø 
og klima. Bylivsudvalget har en tværfaglig tilgang 
til byudviklingen, og behandler sager om alt fra 
sundhed, socialpsykiatri, iværksætteri til kultur og 
lokal vidensopbygning.

- Lokaludvalget igangsætter også egne projekter, 
hvor vi bl.a. arbejder for bedre byrum, sikker trafik 
og mere natur i bydelen. 

- Lokaludvalget har en række specifikke opgaver, 
vi er ansvarlige for. I løbet af 2022 skal der laves en 
bydelsplan, der beskriver Bispebjergs særkender, 
behov og de indsatsområder, lokaludvalget vil ar-
bejde for de næste fire år. Vi arbejder i tæt dialog 
med bydelens københavnere, så vi kan få så mange 
perspektiver og så kvalificerede input som muligt 
med. I sidste bydelsplan lagde lokaludvalget sær-
ligt vægt på bedre fortætning af bydelen, et grøn-
nere, tryggere og mere fremkommeligt Bispebjerg 
samt flere fællesskaber på tværs af bydelens grup-
per.

- En af lokaludvalgets vigtigste opgaver er at skabe 
dialog mellem bydelen og Rådhuset. Vi afholder 
utallige borgermøder, workshops og aktiviteter, 
så vi sikrer, at bydelens stemmer kommer frem og 
bliver hørt. Det er alt fra debataftener om kultur-
arv, borgerhøringer om lokalplaner, workshops om 
udvikling af grønne tiltag og til at stå på gaden og 
høre borgernes meninger.

- Hvert år uddeler lokaludvalget puljemidler til en 
masse forskellige aktiviteter, der gavner lokalom-
rådet og skaber gode oplevelser. Bydelspuljen er 
til for borgere, netværk, foreninger, organisationer 
m.fl. i Bispebjerg. Der støttes initiativer, som frem-
mer nærdemokratiet, bydelsidentiteten og net-
værkene i Bispebjerg. Puljen fordeler årligt op til 2 
millioner kroner. I 2021 har vi støttet jazzkoncerter, 
skakturneringer, danseworkshops, legestuer, ju-
leaktiviteter, lokal biodiversitet og meget mere.

- Lokaludvalget støtter og udvikler det lokale 
miljøarbejde ved at inspirere og engagere beboere, 
virksomheder og organisationer i Bispebjerg til ak-
tivt at deltage i miljøprojekter. I nogle bydele har 
man et selvstændigt Miljøpunkt til at varetage op-
gaven, men i Bispebjerg har vi valgt, at det er loka-
ludvalget og sekretariatet, der skal varetage den 
opgave.

- Lokaludvalget arbejder altså med alt, der har be-
tydning for Bispebjerg og for bydelens borgere.

Borgerpanelet
Af Alex Heick
Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Lokaludvalget vil gerne vide, hvad du som borger i 
Bispebjerg Bydel tænker om bydelens udvikling.  Du 
er derfor velkommen til at deltage i bydelens digitale 
borgerpanel, som er åbent for alle, der bor i bydelen, 
og er over 15 år. 
8% af borgerne i bydelen har allerede tilmeldt sig 
borgerpanelet siden opstarten i september 2017. Det 
er ret flot. 
3-4 gange om året bliver man via e-mail spurgt om 
sin mening om vigtige ting, som er på vej. 
Alle svar behandles fortroligt, og den enkeltes svar 
kan ikke identificeres, når svarene præsenteres offent-
ligt. Ved meget lokale sager har vi mulighed for stile 
spørgsmål specifikt til borgerne i et bestemt kvarter.  

Vil du tilmeldes til borgerpanelet?
Gå ind på www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk. På for-
siden er et link gennem hvilket, du kan tilmelde dig. 
Du skal oplyse mailadresse og baggrundsspørgsmål 
om alder, køn, og den gade du bor i. Herefter er 
tilmeldingen færdig.
Vi er taknemmelige for de svar, som vi får fra borger-
panelet, og vi gør vores yderste for kun at spørge 
borgerpanelet om vigtige problemstillinger. Har du 
spørgsmål, kontakt bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk. BISPEBJERGLOKALUDVALG.KK.DK

 Få ind- 
 

På ud- 
  viklingen 

  

 
flydelse  

 
på Bispebjerg  

Der  er  snart  valg  til  lokaludvalg!  

Vil du stille op? Eller være med  til  
at bestemme, hvem der bliver  
valgt ind? 
 
Tilmeld  dig  valg  til  lokaludvalg senest  d. 
14. Januar  2022  kl. 12.00 
 
Læs mere  på  www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk eller  
skriv  til   bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk 
 
 

 

Stiftelse af foreningen

Utterslev Moses Venner
Mandag 29. november blev afholdt stiftende generalforsamling i 
foreningen Utterslev Moses Venner. Der blev valgt en bestyrelse 
på 5 personer: Lone Kofoed Rasmussen, Alex Heick, Richard Hare, 
Nikolaj Noel Christensen og Lise Buch. Efterfølgende blev Lise 
Buch konstitueret som formand, Nikolaj som næstformand, Lone 
blev sekretær og Alex blev kasserer. Foreningen har fået cvr num-
mer og en e-mail adresse, der hedder kontakt@mosevenner.dk. 
Medlemsgebyret bliver på 100 kr. Nu skal oprettes bankonto og 
mobile pay. Mere info følger.

AHe
 


