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Kære Kulturøkologer 

 

Invitation til 20 års jubilæumsreception søndag den 16. marts kl. 13.00 på biblioteket 

Vores lille forening med de store tanker bliver 20 år søndag den 16. marts. På dagen holder vi en 

reception på biblioteket og åbner en udstilling med plakater og nogen af de ting, vi har arbejdet 

med i de sidste 20 år. Der vil være små korte talere, af folk der har været med, som fortæller om 

nogen af vores projekter gennem årene – Bydelslege, MotorNej, Bjørneklo, Mosaikkerne og 

sådan. Samtidig udgiver vi også vores helt 

spritnye Trampestihæfte (på 32 sider!), som vi 

i skrivende stund arbejder på højtryk på at få 

færdig. Det bliver altså rigtig godt, hvis vi 

selv skal sige det! Så glæd jer! 

Til receptionen vil vi også offentliggøre vores 

aktivitetsprogram frem til sommerferien. Vi 

har forberedt en perlerække af arrangementer 

– nogen nye, andre ”gamle” - der trækker 

tråde tilbage til foreningens 20 års virke. I får 

det hele her: 

  Fra vores demonstration i 2004”Ja til Vestskoven 

* Trampeture:  Tirsdag den 25.3 kl. 17.30.                                             – Nej til mere Motorvej” 

Onsdag den 23.4. kl. 19.00. Mandag den 19.5. kl. 19.00. Onsdag den 11.6. kl. 20.30. 

 

* Affaldsindsamlings-Trampetur i fbm. DN’s affaldsdag søndag den 27.4.   

 

* Cykelture: Lørdag den 5.4. kl. 13.00 Koldkrigsbunkeren på Vestvolden. Onsdag den 7.5. kl. 

19.00 Mosaikkerne. Tirsdag den 27.5. kl. 19. Vestskoven. Lørdag den 21.6. kl 11. Harrestrup Å.  

 

* Grøn Dag: Lørdag den 26.4. kl. 10-14. 

 

* Bjørneklobekæmpelse i Hyldagerparken: Torsdag den 13.5. og 17.6. kl. 18.00. 

 

* Hundertwasser på Arken: Onsdag den 21.5. kl. 17.00 

 

Men kom endelig på biblioteket søndag den 16. marts kl. 13, få et glas, hils på hinanden og sig 

tillykke til vores gode gamle forening. 

 

 



I Love Albertslund konference på lørdag den 8. marts 

Men inden jubilæet er du også inviteret til årets I Love Albertslund konference. Her bliver der 

især sat fokus på ”Dyrk, Høst, Spis din By". Der 

kommer lokale biavlere, havefolk, hønseholdere, 

ukrudtsamlere og byhøstere. Men også 

spændende og inspirerende oplag fra en 

Lykkeforsker, en Positiv Psykolog og en 

Landskabsarkitekt. Så vi kommer godt omkring 

og får noget, der både kan bruges i hverdagen og 

som kan udvikle I Love Albertslund kampagnen. 

Det koster ikke noget at deltage, men du skal 

tilmelde dig til Agenda Centeret tlf. 43 62 20 15 

eller landon@agendacenter.dk.          Den lille fyr med æbleplukkeren på billedet  

Det bliver en god dag på Kongsholm                     hedder Kalle. Han var en af "byhøsterne", der     

gymnasium fra kl. 10 til 16!           var med på vores "Spis-Albertslund-cykeltur".  

 

Det bæredygtige Albertslund – mulighedernes 

by! 

Agenda Centeret har netop udgivet et nyt 

spændende hæfte om, hvad det hele egentlig 

handler om! Hæftet definerer og tager 

udgangspunkt i de tre grundlæggende vilkår for 

bæredygtighed, overfører det til Albertslund og 

giver et bud på, hvad det så nødvendigvis må 

betyde for vores by. En spændende øvelse, og et 

interessant billede af hvor Albertslund 

(forhåbentlig) er på vej hen! 

Hæftet er vedlagt til jer der er på papirpost. I andre 

kan se hæftet på www.agendacenter.dk, eller 

komme forbi en dag og få det, eller I er også 

hjertens velkommen til at få det tilsendt. Sig bare 

til, så poster jeg det. Kan I bruge flere eksemplarer, 

siger I også bare til. Det gode budskab må jo gerne 

blive spredt    

 

Følg med på hjemmesiden. Følg med i hvad der sker i KØF, Agenda Centeret og for den sags 

skyld også i Albertslund på www.agendacenter.dk. Vi opdaterer hver uge. 

 

Få KØF-Nyt på mail. Fremover vil de, der har tilmeldt sig til at få KØF-Nyt på mail, også få den 

bonus at modtage Nyt fra Agenda Centeret. Så mail din adresse til markussen@agendacenter.dk 

og få det hele med – både fra KØF og fra Agenda Centeret   

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

Kulturøkologisk Forening 
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