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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 

 

Godt Nytår! Håber I alle er kommet godt gennem julen og ind i 2016! 

 

Årets Lyspunkt: Janie og Mogens Haarh 

Lige før jul uddelte vi igen ”Lyseslukkerprisen” - eller det vil sige, vi udnævnte ”Årets Lyspunkt”, 

som prisen nu er omdøbt til. Prisen gives til nogen, der har gjort ”en ekstraordinær indsats for 

byen og fællesskabet” - og det lever Janie og 

Mogens fuldt op til! 

Derfor blev de overrasket en tidlig december 

morgen, hvor formand Erland ringede på 

døren i Herstedøster, hos de intetanende 

prismodtagere. Ud over den glade nyhed, 

havde han en julekurv fyldt med godter og 

traditionen tro en rigtig gammeldags 

(sterin)lyseslukker med. Endvidere fulgte et 

diplom med teksten:  

 

”Prisen tildeles i 2015 Janie & Mogens Haarh, der på eget initiativ og med sjælden ildhu driver 

et af byens vigtige mødesteder: ”Galleri Bagatel” med tilhørende Cafe. ”Bagatel” er, på trods af 

navnet, en stor folkelig kulturinstitution i byen - og har været det siden 2002. Med ”Bagatel” 

sætter Janie og Mogens farver på byen, og invitere byen indenfor til ferniseringer med nye 

kunstnere året igennem. Tak – I gør byen bedre!” 

 

Solceller til Tanzania og Uganda  

Vi har igen sendt penge til Afrika til indkøb af solcelleanlæg. Dels har vi givet til hjemmet for 

gadebørn, M-lisada i Uganda. Denne gang har de fået kr. 20.000 til et anlæg på deres nye 

bygning. Og dels har vi fået fat i en ny organisation. Den hedder ”Karagwes Venner ULD-80”. 

Organisationen har afsæt i spejderbevægelsen, og de arbejder i Karagwe området i Tanzania. Vi 

har doneret kr. 22.000 til indkøb af 40 mindre solcelleanlæg. 

 

Lys på kloderne 

Endelig lykkedes det! Vi fik en global klimaaftale i 

Paris. Om det så var fordi, vi igen-igen satte lys på 

vores store klodemosaik under Klimatopmødet, at 

aftalen kom i hus, er nok at tage munden for fuld, men i 

hvert fald ser det godt ud, når man kører forbi i S-toget 

og projektørerne er tændt – og forhåbentlig sætter det 

også en tanke i gang om, at vi er nødt til at finde  

 

 



 

løsninger globalt, ellers fortsætter rovdriften på kloden, så vi bliver nødt til at skaffe os nogle 

flere...! I år havde vi også lånt nogle udstillingsmontre på perronen, hvor vi på plakater fortalte, 

hvorfor der var lys på kloderne. 

  

Bydiversitet 

Selv om vi måtte male Torbens 

gårdhavehus i Faklens Kvt. 

gråt igen, så fortsætter 

debatten i boligafdelingen. 

Senest har Torben i et indlæg 

til det lokale beboerblad, 

opfordret Afdelingsbestyrelsen 

til at arbejde for forsøg med 

farver, og gå konstruktivt ind i 

debatten om farver i 

afdelingen. Og i mens den 

debat kører, så fik vi 

udsmykket endnu et hus. 

Denne gang et rækkehus i 

Præstehusene, Røde Vejr-

mølleparken. Beboeren for-

tæller, at der er blevet lagt 

mærke til mariehønsene, 

bierne og blomsterne, og at de 

har affødt mange positive 

reaktioner  

 

 

Cykeltur  

Egentlig havde vi ikke planer om cykelture i 2016, men så alligevel. Til foråret ender det nok 

med, at vi inviterer på en interessant tur til Søndersø og den nu nedlagte flyvestation Værløse.  

 

Kontingent 2016  

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 2016 – 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/ 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

http://www.agendacenter.dk/
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund
https://www.facebook.com/Agenda-center-Albertslund-102087619856517/

