
 

 

 

Midlertidigt ukrainsk kulturhus 

 

Idéudkast v. Randi Sørensen 

Idéudkastet kan selvfølgelig suppleres med flere idéer, og det er nok ikke alle, der kan realiseres. 

 

Formål: 

Skabe et nærmest selvstyrende kulturelt mødested for ukrainske flygtninge (fri for religiøst, partipolitisk, 

etnisk indhold/styring i øvrigt) 

 

Der er formentlig mange flygtninge, som vil kunne se et formål med at få et mødested til at fungere på 

(egen) frivillig basis. 

 

Lokation: 

KK har overtaget lejemålet af den gamle Nettobutik på Middelgrundsvej tæt på Amager Kulturpunkt. 

Bygningen står stadig tom. Ligger tæt på busforbindelser. 



 

Indretning: 

Den nærliggende Røde Kors butik kan måske være behjælpelig med møbler, porcelæn/service m.v. 

Lokal samfundet kan måske donere det, der mangler. 

Måske de lokale hårde hvidevarebutikker kan donere køleskab, komfur, kaffemaskine, elkeddel etc. 

 

Drift: 

Lokale handlende kan måske på skift donere kaffe/the/ kager/saft/mælk/frugt osv. Måske 

ingredienser til at bage en kage med. Brød/ost til en mellemmad. Man kunne sætte det i system, så små 

butikker gik sammen om en uge, og større måske tegne sig for to. 

Strikkegarn, stof mv., tegneredskaber mv. kan der også blive brug for. 

Handelsforening og lokaludvalg kunne måske gå sammen om at skaffe sponsoraterne i første omgang. 

 

Naboer: 

Amager Kulturpunkt har en lang række faciliteter, der kan bruges af børn, gamle, musikelskere mv. Der 

er tegneværksted og keramikværksted. Måske Zebu Børn – og unge teater har nogle velegnede 

forestillinger, hvor sproget ikke har nogen betydning. Måske RUSK har plads i øvelokalerne (Musik). 

Der er ikke personaleressourcer i AKP til at servicere et kulturhus, men fribilletter af forskellig art til 

diverse aktiviteter er nok mulige. 

 

Fabrikken for Kunst og design kan måske bidrage med hjælp til at udtrykke sig kunstnerisk. 

Måske kan lokaludvalget være økonomisk behjælpelige (puljeansøgning) med kulturelle begivenheder. 

(Forfatterbesøg etc.) 

Trafiklegepladsen kan måske give adgang til lån af cykler mv. 

Cykel-lab kan måske via lokale donationer af gamle cykler hjælpe med at i istandsætte cykler til 

ukrainernes brug. 

Miljøpunktet kan måske arrangere sanketur efter vilde bær m.v., moste æbler mm. 

Diverse musikforeninger kan måske bidrage med musikoplevelser. 

OSV. 

Indhold: 

Ukrainerne skal selv definere indholdet, men man kunne forestille sig at  

 Samvær over en kop kaffe 

 Læse/låne en ukrainsk/engelsk/russisk (?) bog.  



 Diverse håndarbejde (strikke, hækle, sy, brodere etc.) 

 Diverse kunstudfoldelse (Tegne, male, keramik) 

 Diverse musikudfoldelse 

 Diverse bevægelse (yoga mv.), spille bold/løbe på løbehjul på Musiktorvet 

kunne være nogle muligheder. 

 

Øvrige ting, der måske skal anskaffes 

 WI-FI forbindelse 

 Symaskiner m.v. 

 Yogamåtter eller lign. 

 

 

 

Personale: 

Det kan nok være en fordel at ansætte en koordinator, der kan lidt af hver. Skaffe materialer, formidle 

kontakter etc., uden at det dog skal være et socialkontor. Det skal et kulturelt mødested ikke indeholde. 

Det skal være et fristed væk fra bekymringer. 

 

 

Retningslinjer: 

Der skal nok udarbejdes et sæt retningslinjer for hvad huset kan og må bruges til. 

Det bør fx ikke overdynges af velmenende menneskers gamle tøj og andet.  

 

Men altså blot nogle meget overordnede tanker, om hvad man kunne gøre. 

 

Randi 16-08-2022 

 

 

 

 


