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Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 
 

Finn Aaberg skal have en plads! 

Finn Aaberg var en markant skikkelse i Albertslund. Gennem mange år var han med til at forme og 

udvikle byen. Han var medlem af kommunalbestyrelsen i 43 år, og sad for bordenden som 

borgmester i 32 år. For Finn var 

dialogen, samtalen vigtig. Han gav 

plads til andre synspunkter i debatten 

- for ham var den Grundtvigianske 

samtale nødvendig. Han gav plads til 

aktive borgeres udfoldelse – for ham 

var det vigtigt, at borgerne 

engagerede sig i deres by.  

Finn og hans værdier om, at give 

plads til hinanden, samtale, og gøre 

vores by levende gennem vores 

engagement, er fortsat væsentlige, 

værd at huske på og holde i live, 

derfor har vi foreslået, at pladsen foran det nye Sundhedshus skal hedde ”Borgmester Finn Aabergs 

plads”. Og at det netop er en plads, vi foreslår, er ikke tilfældigt. For på en vej passerer man hurtigt 

forbi hinanden, på vej til hver sit. Hvorimod en plads giver mulighed for at mødes, for at samtale og 

så giver den netop plads! Helt i Finns ånd  

Den første melding fra de politiske partier er overvejende positiv. Så nu må vi se, hvor den ender, 

når de tager debatten op igen efter sommerferien. 

 

Flere solceller til Afrika 

Bestyrelsen har i to omgange bevilliget nye 

solcelleanlæg til vores samarbejdspartnere i 

Afrika. Det første til kr. 25.000 går til et nyt 

børnehjem på Kalangala øen i Lake Victoria i 

Uganda. Det andet (eller rettere de andre) er flere 

mindre anlæg, til det de kalder ”landbrugs-

grupper” i Karagwe distriktet i Tanzania. De 

koster kr. 22.000. 

Samtidig har vi forhørt os, om de anlæg vi 

allerede har bevilliget virker tilfredsstillende – og 

det gør de. Og som de skriver fra Karagwe, ”Ingen 

tvivl om, at jeres bidrag har gjort stor gavn”. 
 

Det nye børnehjem på Kalangala vi sponserer solceller til 

  



 

 

”4-Syd figurerne” kommer hjem 

VA 4 Syd vil gerne have figurerne op på deres 

beboerhus. Det seneste årstid har figurerne som 

bekendt hængt i Galleri Bagatel, men nu er galleriet 

desværre lukket, og så er det jo kun dejligt, at de kan 

komme op at hænge i 4 Syd, for det er jo der, de hører 

til. Inden de kommer op at hænge, skal de lige have et 

serviceeftersyn og en frisk klat maling.  

 

3 Trampeture – den ene også med cykel 

I august måned arrangerer vi tre Trampeture, hvoraf den ene er en kombineret cykel- og Trampetur. 

 

* Trampesti og Vikingevej søndag den 14.8. kl. 14 

Tove Jensen er guide på en tur rundt i skoven på den øverste del af Trampestien og videre ud ad 

Vikingevejen fra Vikingelandsbyen til Kroppedal. 

Mødested: Snubbekorsvej (ved fodgængerovergangen / Golfbanen) 

 

* Solnedgangstur på Trampestien torsdag den 18.8. kl 19 

Torben Nielsen er guide på en hyggelig tur med solnedgang ved bænken med udsigt ud over ådalen.  

Mødested: Roskilde Kro (Roskildevej / ved starten af Trampestien) 

 

* Byens og Trampestiens træer onsdag den 24.8. kl. 19 

Jens Theisen og Povl Markussen er guider på turen, der starter med at cykle rundt til nogen af byens 

nye spændende træer og til de gamle træer fra bondegårdenes tid. Turen slutter med en lille 

Trampetur til nogen af de særlige træer på Trampestien.  

Mødested: Birkelundgård 

 

Næste Bjørneklobekæmpelse 

Tirsdag den 9.8. kl. 18.00. Vi mødes ved motorcenteret. 

 

Cykeltur til Søndersø og Flyvestation Værløse lørdag 

den 17.9. kl. 11.00 + madpakker. 

Og så lige en tur mere. Denne gang til den smukke 

Søndersø, hvor København får rigtig meget af sit vand fra, 

og dens nabo, den nedlagte Flyvestation Værløse, hvor man 

kan få en forunderlig oplevelse ved at cykle hen ad den 

brede og tre kilometer lange landingsbane.  

Guide: Povl Markussen    

Mødested: Birkelundgård 

 

Bydiversitet-plakaten 2016  

Vi sælger den fra Agenda Centeret, Kanalen 32. Den koster 

kun kr. 50 (30 til tryk og 20 til Afrika)   

 

Følg med på www.agendacenter.dk  
 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

http://www.agendacenter.dk/

