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Kære Kulturøkologer 
 

Årets lyspunkt: Helene Eskildsen. Mandag den 12. december overraskede KØF formand Erland 

Andersen totalt og aldeles en intetanende Helene Eskildsen, da han troppede op med kurv, blomst 

og et diplom, hvoraf det fremgik, at KØF havde udnævnt hende til ”Årets Lyspunkt”. På diplomet 

stod:  

Prisen for en ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet! 

Prisen tildeles i 2016 Helene Eskildsen der med utrættelig energi har arbejdet for at gøre byen og 

borgerne klar til mere sortering og genbrug. På beboermøder, generalforsamlinger og i bestyrelser 

har Helene tegnet, fortalt og overbevist. Hun 

har hjulpet stort set alle byens boligområde. 

Dimensioneret og designet ordninger. Haft snor 

i producenter og forhandlere. Været uundværlig 

sparring for forvaltninger og affaldsselskaber. 

Arbejdet dedikeret med indendørs sortering. Og 

i det hele taget gjort byen klar til overgangen fra 

”Køb-og-smid-væk-by” til ”Kredsløbsby”  

Tak – du gør byen bedre! 

Det er 10. gang vi har uddelt prisen – og stort 

tillykke til Helene   

 

Børnesko til Afrika. Da vores gode samarbejdspartner Jonna Kildebogaard, fra hjælpeorganisa-

tionen Masomo, for nylig fortalte, at hun godt kunne bruge børnesko til skole- og børnehjemsbørn i 

Uganda, tog vi straks rundt til byens 

institutioner, for at ”tigge” aflagte 

sko. Den var forældrerene helt med 

på og i løbet af ingen tid, havde vi 

indsamlet 6-700 par børnesko og 

støvler. Den 19. december kunne 

Jonna så komme og hente skoene. 

Med sig for at slæbe havde hun 

Martin, der kommer fra Uganda, men 

som for tiden besøger Jonna har i 

Danmark. 

Dejligt at kunne give sko videre, til nogen der virkelig har brug for dem. 



Vi samler motiver til den næste Bydiversitets plakat 

I 2016 lavede vi den første Bydiversitets plakat. Nu samler vi 

motiver til den næste, der skal udgives i 2017. Kender du en 

udsmykning i byen der er blevet lavet inden for det sidste år, så 

giv en melding. Så tager vi forbi og kigger og fotograferer – og 

måske ender den så på plakaten. Vi har brug for 13 motiver! 

 

Trampeture og andre datoer 

- Lørdag den 4. februar, på den koldeste tid af året, arrangerer 

vi en Kyndelmisse-trampetur på Trampestien. Der er afgang fra 

Roskilde kro kl. 13.00. Guide er Povl Markussen.  

- Og så har vi to andre aftaler med kvalificerede guider til 

Trampeture. Dels er det Jens Theisen, vi i sommers havde som 

guide til en tur om byens træer. Han vil vise os og fortælle om 

træerne på Trampestien engang i forsommeren. Og dels er det 

Poul Evald Hansen, der til efteråret vil tage os på en svampetur 

på Trampestien. Datoerne kommer senere. 

- Nu vi er ved datoer, så sæt kryds lørdag den 29.4. hvor der er 

Grøn Dag på kommunens Materialegård, og hvor vi 

selvfølgelig igen-igen deltager. 

 

 

Fik du ikke set…. 

Den 7. til den 18. november, var der 

klimatopmøde i Marrakesh i Marokko. Derfor 

havde vi traditionen tro lys på klodemosaikken 

med dens budskab:  

 

Globale aftaler eller flere kloder! 

 

Fik du ikke set det, så er her et billede af det  

   

 

 

Kontingent 2017 

Kontingentet er, som det altid har været: 75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en 

organisation. Pengene kan enten: 

1. Overføres til vores (dvs. Agenda Centerets) konto i Merkurbank 8401 1110222, eller  

2. Du kan stikke hovedet ind i Kanalens Kvarter 32 og betale kontant. 

Husk at give besked ved flytning! 

OBS: Nogen af jer har allerede betalt kontingent for 2017 – og I skal naturligvis bare springe over 

dette afsnit  

 

Følg med på www.agendacenter.dk og på FB 

Hjemmesiden opdateres hver uge med miljønyt fra Kulturøkologisk Forening, Agenda Centeret og 

byen og med ”Ugens Tanke”.  

Du kan også følge med på https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund og 

https://www.facebook.com/Agenda-center-Albertslund-102087619856517/ 

 

Glædelig jul og Godt Nytår!  

 

Povl Markussen 
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