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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund

Kære Kulturøkologer
Lyset på kloderne tændes mandag den 11.11. Når COP 19 Klimatopmødet går i gang i Warszawa mandag 
den 11.11., tænder vi samtidig lyset på vores Klodemosaik på støjmuren ved jernbanen, og sender dermed 
budskabet: Globale aftaler eller flere kloder! Samme dag og i samme anledning indvier og afslører Agenda 
Centeret også deres nye ”Klimaskilt”. Det sker ved en lille højtidelighed uden for Agenda Centeret. Er du 
interesseret i, hvad et ”Klimaskilt” er for noget så kig forbi kl. 14 – og OBS: Det er altså allerede nu på 
mandag den 11. nov. kl. 14! Lyset på kloderne slukkes igen den 22.11. hvor topmødet slutter.

Medlemstur til Louisiana. Sidste år havde vi en god medlemstur til DR-byen. Nu arrangerer vi så en til 
Louisiana for at se udstillingen om Arktis. Der kommer mere om det praktiske senere, men turen er dateret 
til lørdag den 18. januar. Så ved du det 

Se-på-storm-skade-trampetur. Heller ikke Trampestien gik fri af stormen. Grene knækkede og træer 
væltede. Heldigvis kan man stadig komme nogenlunde igennem, men det er en oplevelse at se, hvordan 
naturens kræfter kan vende op og ned på det vante. Så nu arrangerer vi en (lille) trampetur lørdag den 23.11 
kl. 13. Denne gang mødes vi ved Snubbekorsvej, hvor vi plejer at slutte. Det gør vi, fordi vi kun skal 
trampe igennem ”skoven” i den nordlige ende af Trampestien – det er jo der, træerne er knækket og væltet. 
Når vi har gået turen, kan de der har lyst på tilbagevejen være med til at fjerne det, der skal fjernes, så stien 
igen er ryddet.
  
KØF bliver 20 år. Helt præcist er det den 16. marts 2014. Og det er tilfældigvis en søndag, og lige på 
dagen laver vi en jubilæumsreception på biblioteket kl. 13. Samtidig åbner vi en udstilling om hvad 
foreningen har bedrevet gennem tiden, vi udgiver den nye guide til Trampestien, og så offentliggør vi 
forårets ”Retro-program”. Vi har nemlig en plan om igen at invitere til nogen af de ”historiske” aktiviteter, 
vi tidligere har lavet - udvalgte Cykelture, Trampeture, Bjørneklobekæmpelse, Grøn Dag og Debatmøde.

Få KØF-Nyt på mail. De fleste har efterhånden en mailadresse og derfor giver det god mening, nu også at 
sende KØF-Nyt ud som mail i stedet for papirpost. Hvis du således fremover gerne vil modtage 
Nyhedsbrevet pr. mail, så sende din mailadresse til  HYPERLINK "mailto:markussen@agendacenter.dk" 
markussen@agendacenter.dk. Kommende trykte hæfter (som f.eks. guiden til Trampestien), vil du fortsat 
modtage med posten. 

Med venlig hilsen
Povl Markussen


