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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 

 

I håbet om, at I alle er kommet godt over julen og ind i det nye år, åbner KØF 2014 med: 

 

Medlemstur til Louisiana lørdag den 18. januar.  

Vi skal se særudstillingen ARKTIS, hvorom skrevet står, at det ”er en mægtig og facetteret 

mosaik af indtryk, der fører os på sporet af en verden, der på en gang er underskøn, skræmmende, 

råstærk og skrøbelig. Det handler om drømme, skønhed, skæbner og helte. Og om frygt, 

fascination, begær, undergang og overlevelse på trods”. Se mere på www.Louisiana.dk 

Kulturøkologisk Forening har bestilt en guide, som foreningen betaler. Du skal selv betale for 

transport og entre. Entreen er ca. 100 kr. Rundvisningen starter kl. 13.15. Dem der tager toget, 

mødes på stationen kl. 11.00 til afgang kl. 11.06. Tove er vores tovholder på turen, men du skal 

tilmelde dig til Povl på 43 62 20 15 eller markussen@agendacenter.dk 

Vi kan være 25 på rundvisningen, så det er efter først til mølle..! 

Efter rundvisningen er der ”fri leg”. Man kan fordybe sig i udstillingen, man kan gå på opdagelse 

i deres andre udstillinger og kunstværker, og man kan gå i cafeen for at spise eller få en kop kaffe. 

Mulighederne er flere, men museet lukker kl. 18 og DSB kører hjemad hver 20. minut (13-33-53) 

 

Trampestien kan betrampes igen. 

Både ”Allan” og Bodil” bed hårdt på 

Trampestien. Bl.a. lagde endnu en af 

de store popler sig ned. Så nu har vi 

ikke bare det store træ liggende, som 

”Mosemanden engang fik skubbet 

omkuld”, men også det som Bodil 

ramte og væltede (måske bliver det 

en dag til historien om ”Dengang 

Mosekonen Bodil væltede det store 

træ…”). Men det er ikke bare en stor 

poppel, der har lagt sig. Der var 

mange træer, der væltede og knækkede på og omkring Trampestien, så nu er der noget nyt og 

dramatisk at opleve. Vi har dog været ude med motorsaven. Derfor kan man igen komme 

igennem. Men tre steder er man nødt til at bukke hovedet, for at komme under væltede træer - det 

er så nu en del af oplevelsen  
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20 års jubilæum den 8. marts.   

Som tidligere varslet laver vi en udstilling og en jubilæumsreception på biblioteket den 8.3. kl. 

13. Bestyrelsen tager på sit næste møde den 14.1. for alvor hul på planlægningen. Både af det på 

biblioteket, men også på de retro-arrangementer vi vil lave. Det kan være Cykelture, Trampeture, 

Bjørneklobekæmpelse, Grøn Dag og Debatmøde, som vi tidligere har gennemført. Det bliver nok 

ikke ligefrem til et gensyn med hverken Bydelslegene eller en ny Klodemosaik, men mindre kan 

også gøre det, og nu må vi se… Ideer modtages gerne  

 

Kontingent 2014.  

Årsskifte betyder også at kontingentet skal fornyes. Bestyrelsen håber, at I også i 2014 troligt vil 

bakke op om vores lille forening og dens arbejde. 

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: For de af jer, der meldte sig ind på eller efter ”Foreningernes Dag”, gælder jeres 

kontingent også i 2014. I skal altså ikke betale kontingent for 2014 igen. 

 

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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