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Opliv - oplev din by!  

Vores nye store indsatsområde kalder vi for ”Oplev – opliv din by!” Det handler om, hvordan 

byen skal se ud, hvordan den skal udsmykkes, og hvilke muligheder man som borger skal have 

i fht. sit eget hus. Det er et sprængfarligt emne, for byen skal jo ikke udvikle sig til Klondyke 

og kaos, men omvendt er der også en tendens til, at de regler, man kan blive enige om, er den 

mindste fællesnævner, så ingen rigtig får lov til noget som helst. Det betyder, at husene bliver 

meget meget ens – og skal forblive sådan. Se nu bare renoveringen af de 550 rækkehuse i Syd, 

de er meget ens! Og når der lige om lidt skal renoveres 2.000 gårdhuse, så må det være på sin 

plads at diskutere, hvor ens de skal være. Mennesker er trods alt forskellige. Det er ligesom 

med naturen. Den trives bedt og er mest robust, når der er mange forskellige planter og dyr – 

når der er en høj biodiversitet. På samme måde skal vi have en høj Bydiversitet!  

Derfor har bestyrelsen (i al hemmelighed..) forberedt udsmykningen af et gårdhus i Syd. Vi vil 

ikke afsløre, hvad udsmykningen går ud på – men er sikre på, at den nok skal blive flot ! 

Hvis du vil have oplevelsen med, så kom og hjælp lørdag den 22. november fra kl 9.30. Vi 

mødes på Ørnens P-plads. 

 

Efter udsmykningen af gårdhuset, barsler vi med det nye plejecenter; specielt den helt blanke 

mur ud mod jernbanen. Den skriger på at blive udsmykket. Men det vender vi tilbage til. Nu 
skal vi lige have klaret gårdhuset først… 
 

Mød Jonna Kildebrogaard – vores kontakt til Afrika 

Jonna er hende med hjemmet for gadebørn i Uganda, som vi har støttet med solcelleanlæ g, 

solcellelamper og sko. Senest har vi lovet yderligere et solcelleanlæg til børnehjemmet, der får 
tillagt endnu en bygning, og så en masse solcellelommeregnere, så ungerne har dem i skolen. 
Jonna kommer til Rytterskolen i Herstedvester søndag den 16. november kl. 15. Sammen med 

hende kommer også Henrik Goldschmidt, fra det Kongelige Kapel, der har stiftet ”The Middle 
East Peace Orchestra”. Arr.: Biblioteket. Gratis og ingen tilmelding. 

 
Årsmødet vel overstået 

Se referatet på bagsiden – og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til Knud 

Dahn som ny. 
 

Med venlig hilsen 
 

Povl Markussen 

 

 


