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Østerbro Lokaludvalg har i 2019 fået
udlagt 3.408.000 kr. af Borgerrepræsen-
tationen til selvstændig varetagelse.

Puljemidlerne bruges til at understøtte 
lokale netværksdannende, bydelsrettede 
og dialogskabende projekter.

Overordnet set kan brugen af puljemidler 
inddeles i tre kategorier:

• Ansøgte projekter (hvor en ekstern
ansøger søger lokaludvalget om
støtte til en konkret aktivitet). 
• Egne projekter (hvor lokaludvalget
internt sætter et projekt i gang og
selv er projektejer).
 
• Aktivitetsmidler til Miljøpunkt
Østerbro (som bevilges på baggrund
af Miljøpunkt Østerbros årsplan 2019).

Overordnet regnskab for Østerbro 
Lokaludvalgs puljemidler 2019

Puljemidler 2019 budget og regnskab i forhold til 2018

Regnskab 2019

Forbrugt I procent

Østerbropuljen

Lynpuljen

Kulturhavnspuljen

Egne projekter

Miljøpunkt Østerbro

Mindreforbrug i alt

Budget puljemidler 2019

1.584.219,00

3.408.000

3.007.591,00

52.918,00

155.246,00

673.208,00

542.000,00 18

22

5

2

53

RegnskabBudget Mindreforbrug

2019

2018

Puljemidler

3.007.111,00 400.889,00

400.889,00

455.853,00

3.408.000,00

3.406.000,00 2.950.147,00
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Nedenstående tabel er opdelt i
kategorier, der dækker over følgende
udgifter: 

Østerbropuljen
Pulje der kan søges af eksterne til
finansiering/medfinansiering af deres
projekter. Alle kan søge puljen, og der
er ikke et loft over, hvor meget der kan
søges ad gangen. Der er årligt 6 ansøg-
ningsfrister. 

Lynpuljen
Pulje der kan søges af eksterne til
finansiering/medfinansiering af deres
projekter. Den er rettet mod unge
ansøgere mellem 13 og 25 år, og der
kan maksimalt søges om 15.000 kr.
Puljen har frist hver måned 10 dage før
behandling i lokaludvalget.
 
Kulturhavnspuljen
Puljen er en særpulje, der kan søges

af eksterne til finansiering/medfinansie-
ring af deres projekter. 

Puljen har været øremærket til aktiviteter i 
Århusgadekvarteret i Nordhavn under
Kulturhavn Festival. Der har været 3
ansøgningsfrister i 2019.

Egne projekter
Dækker over de projekter, som lokaludval-
get selv har igangsat og udført evt. i sam-
arbejde med eksterne. Se side 48.

Miljøpunkt Østerbro
Dækker over aktivitetsmidler, som lokal-
udvalget har bevilget til Miljøpunkt
Østerbro, udover driftsstøtteaftalen.
Aktivitetsmidler er øremærket til aktivite-
ter aftalt med Miljøpunkt Østerbro
i forbindelse med årsplanen. Udover 
aktivitetsmidler modtager Miljøpunk-
tet årligt et driftstilskud, der i 2019 var 
706.162 kr.

Østerbropuljen

Lynpuljen

Kulturhavnspuljen Egne projekter

Miljøpunkt Østerbro

53%
22%

5%
2%

18%

Overblik puljemidler 2019
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Ansøgte projekter 
(eksterne)
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Oversigt over 
bevilgede projekter
Østerbropuljen
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Projektnavn Ansøgt beløb Bevilget beløb
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1 Ud med sproget nu kører toget

Krudtuglevinterjazz

Udsigt fra altanen, Svanemølleværket gennem 10 år

60seconds Festival

Byg en fantastisk fortælling

Ikke misbrug bare afhængig af psykofarmia

Generationsbio

Copenhagen Circus Arts Festival

De uskyldige skyldige

Forestillingen den røde tråd

Mini Nordhavn

Forårstur til ældre og ensomme

Fælles om musikken

Thereminens 100års jubilæum

Dramatikerworkshop for børn med Hanne Kvist

Acoustic nights CPH - Spring Sessions

Unik koncert med Sven-Bertil Taube

Udsmykning af gangtunnel under Østerbrogade

Wittenberg - Artist Talks

Lys, liv og kærlighed på Kildevældsparkens Legeplads

Østerbro Koncertforening - Foråssæson 2019

Generationskoncert på Riget

Østerbro Musik Sommercamp

Skt. Hans-fest ved Sortedamssøen

Krudtuglejazz 2019

Liv og synliggørelse af Amerika Plads

Etablering af prøve- og workshophal på Østerbros nye bydelsteater

Familiedans i Fælledparken

Seniordans i Fælledparken

Keder du dig, når du går ned af denne gade?

Lyset og mørket i mig selv

Optræden og undervisning med gruppen SAWA

Bæredygtigt Østerbro 2019

Pop + Rock Festival

Røde Kors Frivillighaven

Østerbro Koncertforenings 15 års jubilæumsfestival

Festival Sonamos Latinoamerica

Poesi møder musik og billedkunst

Babybongo i Krudttønden

Møntvask

Jazz på Melchiors Plads

Graffit-in

Festivalen Thesmoforia

Cafékoncerter 1

Cafékoncerter 2

ART

12.000,00

30.000,00

25.000,00

10.000,00

10.000,00

41.610,00

11.500,00 6.100,00

8.500,00

50.000,00

42.000,00

23.300,00

12.000,00

12.500,00

37.800,00

56.000,00

24.000,00

16.000,00

23.400,00

28.000,00

31.540,00

20.000,00

35.000,00

3.000,00

86.333,25

28.843,00

8.000,00

90.000,00

21.800,00

50.000,00

48.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

30.000,00

10.500,00

15.000,00

20.000,00

36.500,00

60.000,00

25.000,00

40.500,00

5.400,00 5.400,00

18.000,00

25.000,00

60.000,00

16.500,00

20.000,00

15.000,00

10.500,00

15.000,00

11.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

48.000,00

40.000,00

11.800,00

60.000,00

8000,00

15.843,00

3.000,00

70.000,00

35.000,00

20.000,00

25.050,00

28.000,00

23.400,00

24.000,00

16.000,00

5.000,00 5000,00

30.000,00

37.800,00

12.500,00

12.000,00

23.300,00

7.000,00

7.800,00 7800,00

7000,00

27.000,00

50.000,00

8.500,00

41.610,00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

30.000,00

12.000,00
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Projektnavn Ansøgt beløb Bevilget beløb

Fællesspisning

Bæredygtigt Østerbro efterår 2019

Lad os stå sammen

Østerbro Gadehaver - netværksmøder og vedligehold

Lystige Musikanter

Lanternevandring omkring Kildevældssøen for alle

Dansk sang-café med bandet Karisma

Højtlæsning for ældre og demente

Skæbne Historier - Fire storytelling events på Østerbro/Nordhavn

Matiné-koncerter med Danske evergreens

HOME

Kulturelle begivenheder der understøtter bæredygtig livsstil

Julefest for lavindkomstfamilier

Bevarelse og udbredelse af Østerbros historie

Aktiviteter for ældre på Østerbro

Østerbro Koncertforening efterårssæson 2019

Etnisk natkulturtræf

Sprogkoncert for alle børnehavebørn på indre Østerbro

Juletræ på Trianglen

Udebasen - aktiv historiefortælling for folkeskolen

Sidste Star Wars arrangement

Kærlighed, lys og varme på Kildevældsparkens legeplads

Bæredygtig Kåljul på Østerbro

Sing in body synger og laver drama med gymnasieelever

OCTAN 75

Copenhagen Carnival

Afhjælpe og skabe socialt samvær med etniske ældre

Kulturel efterårsbustur for borgere på Østerbro

Circular Design School på Østerbro

Nielsen Saloner på Østerbro præsenterer unge musiktalenter

Come together - dansefestival i Nordhavn

Fodboldens vokabularium

Univers på vers - på tværs af generationer

Azibi 2019

Fantastiske fortællinger i universer

Miracle Kid

De kongelige statuer

Kildevæld i bevægelse

Fars Klub Ø

70.019,00

34.000,00

22.000,00

15.000,00

15.000,00

8.220,00

9.500,00

20.000,00

45.500,00

40.000,00

50.000,00

19.264,00

14.150,00

15.000,00

32.650,00

11.500,00

20.000,00

35.000,00

19.000,00

25.000,00

15.000,00

48.750,00

30.000,00

49.400,00

26.600,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

17.900,00

37.300,00

30.000,00

28.250,00

29.250,00

48.000,00

45.000,00

20.000,00

8.800,00

2.396.563,25 1.928.790,00

8.800,00

20.000,00

45.000,00

48.000,00

28.250,00

20.000,00

17.900,00

100.000,00

37.900,00 37.900,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

20.000,00

24.700,00

30.000,00

15.000,00

37.700,00

25.000,00

19.000,00

35.000,00

20.000,00

11.500,00

32.650,00

15.000,00

10.000,00

19.264,00

25.000,00

40.000,00

30.000,00

7500,00

9.500,00

8.220,00

15.000,00

15.000,00

22.000,00

15.000,00

36.019,00
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65

48
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50
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53
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55

56
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Evalueringsresuméer
Østerbropuljen
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1. Ud med sproget nu 
kører toget 
 
Musiker, Anne Granfeldt har med støt-
te fra lokaludvalget afholdt 2 koncerter i 
Krudttønden for 0. klasse-børn. 
Koncerterne var oprindeligt planlagt med 
et tema om rummet, men efter aftale med 
sekretariatet, blev konceptet ændret til 
sprogkoncerter i stedet. Der var ca. 350 
børn, der deltog i koncerterne.
 
Projektet fik udbetalt de bevilgede 
12.000 kr.

2. Krudtuglevinterjazz
 
Det lokale Boing Production & media har 
for anden gang fået støtte til at afholde 
4 jazzkoncerter for børn i Krudttønden i 
forbindelse med skolernes vinterferie.
 Af hensyn til programmet og PR-arbejdet 
besluttede ansøger at skære ned til 3 
koncerter. Dette var ikke på forhånd 
afklaret med sekretariatet, hvilket er 
påtalt over for ansøger. Da målgruppen 
og det forventede deltagerantal blev nået, 
fik ansøger det fulde beløb udbetalt. 
Der var 340 børn og voksne, der deltog i 
koncerterne.

Projektet fik udbetalt de bevilgede 30.000 
kr.

3. Udsigt fra altanen – 
Svanemølleværket 
gennem 10 år

Den lokale kunstner, Pernelle Maegaard 
har med støtte fra Østerbropuljen lavet 
en udstilling af fotos af Svanemølleværket 
taget over en periode på ti år fra ansøgers 
egen altan. Udstillingen med 38 fotos er 
ophængt i Salonen på Østerbrogade og 
hænger ind til 2. maj 2019.  

Projektet har fået udbetalt 5.244 kr. 

4. 60seconds Festival 
2019

Foreningen, 60seconds Festival har fra 
Østerbropuljen fået støtte til at afholde 
en præmieuddeling for deres årlige 
filmfestival. Det var planen, at præmie-
uddelingen skulle holdes i Park Bio, men 
en ændring i projektet gjorde, at 
åbningen af festivalen (18. februar) 
foregik i Park Bio og præmieuddelingen 
blev flyttet til Den Frie Udstillingsbygning. 
Da udgiften til leje af Park Bio lå inden 
behandlingstidspunktet, kan denne del 
af projektet ikke støttes og fratrækkes 
derfor det forbrugte beløb. 140 deltog i 
åbningseventet og i alt 50 film blev 
bedømt.

Projektet har fået udbetalt 6.500 kr.

5. Byg en fantastisk 
fortælling

Den lokale kunstner, Maya Peitersen har 
fået støtte til at afholde en workshop for 
børn på Østerbro Bibliotek. I workshop-
pen skulle de medvirkende børn tænke 
på en fortælling, som de efterfølgende 
skulle bygge i træpap, som samles med 
lim og efterfølgende males. 
Der deltog 42 børn i alderen 2-12 år, nog-
le med forældre og andre uden. 

Foto fra ”Byg en fantastisk fortælling”
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Workshoppen foregik sideløbende med 
nogle foredrag for voksne på biblioteket 
i forbindelse med biblioteksfestivalen ”Vi 
elsker bøger”.

Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.  

6. ART

Foreningen ”That Theatre Compagny” har 
fået støtte til at uropføre skuespillet ”ART” 
på engelsk i Krudttønden. Den primære 
målgruppe til stykket var skoleelever, 
ex-pats, engelsk sprogede borgere mv. 
Alle forestillinger blev afholdt efter 
planen. Flere gymnasie- og skoleklasser 
besøgte forestillingen, og der blev efter 
forestillingerne lavet spørgepaneler med 

Østerbrogade med oplæg om afhæn-
gighed af psykofarmaka og gode råd til 
at slippe af med medicinen. Mødet blev 
afholdt som planlagt og den eneste æn-
dring i projektet var, at der blev omdis-
poneret i budgettet, således at der blev 
indrykket en annonce i Østerbro Avis frem 
for honorar til oplægsholder. 41 personer 
deltog i møde, heriblandt flere familie-
medlemmer til pårørende der får 
psykofarmaka. 

Projektet har fået udbetalt 6.077 kr.

8. Generationsbio

Salaam Film har fået støtte til at afholde 3 
events på Fælledgården Plejecenter hvor 
de deltagende børn og ældre beboere 
sammen så en film og efterfølgende 
drøftede temaerne, tegnede og fortalte 
historier. 
Projektet blev afholdt efter planen. Pleje-
personalet ytrede ønske om at flere ældre 
beboere kunne deltage, men ansøger 
prioriterede de mest friske ældre for at få 
den bedste deltagelse og interaktion. 
Der var desuden en mindre ændring i 
budgettet, da der ikke skulle betales for 
leje af lokaler på Fælledgården. Der del-
tog til de 3 arrangementer i alt 23 ældre, 
4 plejepersonale, 47 børnehavebørn og 6 
pædagoger. 

Projektet har fået udbetalt 7.000 kr.

9. Copenhagen Circus 
Arts Festival

Dansekompagniet Kitt Johnson X-Act, 
har fået støtte til at medfinansiere en uges 
nycirkusbiennale i Pakhus11. Der blev vist 
i alt 5 nycirkusforestillinger, hvilket var en 
mindre end oprindeligt planlagt. På trods 
af en lavere billetindtægt end forventet, 
var alle forestillinger stort set udsolgte og 
workshoppen for artister velbesøgt. 

Projektet har fået udbetalt 50.000 kr.

klasserne og skuespillerne for at drøfte 
stykkets temaer. 
Der var en belægningsprocent til forestil-
lingerne på lige knap de forventede 40%, 
dvs. i alt 1.566 tilskuere. 

Projektet har fået udbetalt 41.610 kr. 

7. Ikke misbrug bare 
afhængig af psyko-
farmaka

Borger, Birgit Toft, har fået støtte til at 
afholde et borgermøde i Salonen på 

Invitationen til arrangementet ”ART”
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10. De uskyldige 
skyldige

Den lokale café ”Salonen” på Østerbroga-
de har i samarbejde med instruktør Ulla 
Koppel fået støtte til at opsætte et teater-
stykket i Salonens lokaler.  Premieredato-
en på stykket blev udsat på grund af 
sygdom, hvilket blev godkendt af 
sekretariatet. Der blev derfor spillet færre 
forestillinger end planlagt. De resterende 
forestillinger bliver dog spillet i oktober. 
Der blev i alt solgt 57 billetter og der var 
inviteret 100 gæster til forestillingerne. 

Projektet har fået udbetalt 27.000 kr.

11. Forestilling ”Den 
røde tråd”

Brugere af Aktivitetscenter Østerbro har 
indøvet en forestilling kaldet ”Den røde 
tråd” med dans og historiefortælling 
med udgangspunkt i deltagernes egne 
livserfaringer. 12 brugere deltog i stykket 
foruden 10 medlemmer af Strandvejsko-
ret. Stykket blev opført 4 steder i bydelen 
(Ergoterapeutskolen, Aktivitetscentret, 

Østerbro Lilleskole og Aktivitetscenter 
Bispebjerg). Til forestillingerne var der 
ca. 30-40 publikummer, dog ca. 120 på 
Østerbro Lilleskole. Særligt de deltagende 
børn var ekstra interesserede i de ældres 
fortællinger. 

Projektet har fået udbetalt 7.000 kr.

12. Mini Nordhavn

Den frivillige gruppe, Arkikiddos, har fået 
støtte til at afholde en kreativ workshop 
for børn den 11. maj i Havnekulturkontoret 
i Nordhavn. På workshoppen kunne 
deltagerne sammen med deres forældre 
bygge miniudgaver af Nordhavns byg-
ninger ud af pap, mælkekartoner og lign. 
for på den måde at bevidstgøre børnene 
om design og arkitektur. Der var 18 delta-
gere på workshoppen, den yngste delta-
ger var 4 år. Da deltagerne var så engage-
rede, blev workshoppen forlænget med 
en time. 

Projektet har fået udbetalt 7.800 kr.

13. Forårsbustur for 
ældre og ensomme

Nabo Østerbro arrangerede den 22. maj 
en bustur for interesserede ældre borgere 
til Sprogø for at få en rundvisning på den 
nedlagte kvindeanstalt med en efterføl-
gende eftermiddag i Nabo Østerbro med 
billeder og fortællinger fra turen. 
Der var 57 der deltog i turen foruden en 
hjælper. Der var stor interesse i at delta-
ge i denne tur også fra borgere, som ikke 
allerede er brugere af Nabo Østerbro. 

Projektet har fået udbetalt 21.470 kr.

14. Fælles om musikken

Designcafeens ejer, Mette Fløystrup, har 
fået støtte til at arrangere en række 
koncerter i cafeen for at skabe et fælles-
skab og en identitet i nærområdet, der 
ligger i udkanten af Østerbro. Der blev Stemningsbilleder fra arrangemen-

tet ”Mini Nordhavn”
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afholdt 4 koncerter, hvoraf de to var med 
nogle mere kendte musikere og de to 
med musikere med lokal tilknytning. 
Til de 3 ud af 4 koncerter deltog ca. 40-45 
personer, både lokale men også folk ude 
fra. Den næstsidste koncert var mindre 
besøgt. Efter aftale med sekretariatet blev 
en af koncerterne udskudt pga. sygdom, 
så projektet blev forsinket ca. 1 måned. 

Projektet har fået udbetalt 11.000 kr.

15. Thereminens 100-års 
jubilæum

Aalborg Universitet København har i 
forbindelse med 100-året for det elek-
troniske musikinstrument. thereminens 
opfindelse arrangeret en workshop og 
en efterfølgende koncert i Frihavns Kirke 
med en af verdens bedste thereminister. 
Østerbropuljen støttede koncertdelen, 
hvor der kom 65 personer, både nogle 
med tilknytning til universitetet, lokale  
interesserede og andre deltagere der 
havde set arrangementet på Facebook 
eller Kultunaut. Frihavnskirken gav udtryk 
for, at de var glade for at kunne afholde en 
koncert med et, for dem, lidt atypisk 
program. 

Projektet har fået udbetalt 12.500 kr.

16. Dramatikerwork-
shop for børn med 
Hanne Kvist

Teater Hund har i samarbejde med 
dramatiker, Hanne Kvist afholdt 4 x 1 
uges dramatikerworkshops for børn i 
Havnekulturkontoret i Nordhavn. Del-
tagerne var skoleklasser (4. klasser) fra 
Langelinieskolen, hvor hver klasse deltog 
en uge, i alt ca. 100 elever. I workshoppen 
skulle eleverne prøve kræfter med at 
skrive og skabe deres egne teaterstykker 
og de fik mulighed for at se professionelle 
skuespillere udøve værkerne. 
 
Projektet har fået udbetalt 37.800 kr.

17. Acoustic Nights – 
Spring Sessions
 
Den lokale musiker, Vanina Lion, har fået 
støtte til at afholde 3 intimkoncerter med 
akustisk musik i Havnekulturkontoret i 
Nordhavn. Til hver koncert optrådt for-
skellige musikere, så publikum kunne få et 
varieret program. Efter aftale med lokal-
udvalgets sekretariat blev kun 2 koncerter 
afholdt, da den bevilgede støtte var 
mindre end det ansøgte. Til de 2 koncer-
ter deltog omkring 100 personer, primært 
lokale beboere fra nordhavnskvarteret. 

Projektet har fået udbetalt 26.500 kr. 

18. Unik koncert med 
Sven-Bertil Taube
Musikforeningen på Folke Bernadottes 
Allé har arrangeret en koncert med den 
svenske visesanger Sven-Bertil Taube i 
den svenske Gustafskyrkan den 7. april 
2019. Programmet var Evert Taubes viser 
fremført af sønnen Sven-Bertil Taube. 
155 deltog i koncerten, de fleste deltagere 
var 50+. 

Projektet har fået udbetalt 5.000 kr.

19. Cafékoncerter

To lokale musikere har arrangeret en ræk-
ke koncerter med sang akkompagneret af 
klaver på en række ældrecentre i bydelen 
(bl.a. Fælledgården, Sjølund, Nabo Øster-
bro og Ryholtgård). Der blev i første om-
gang givet støtte til koncerter på 7 steder, 
og i anden omgang givet til 4. Konceptet 
var i café-stil, hvor de ældre får eftermid-
dagskaffe mens der er underholdning 
og efterfølgende snakkes der om, hvilke 
minder sangene vækker hos deltagerne. 
Repertoiret var sange fra kendte musicals, 
som de ældre kunne synge/nynne med 
på.  

Projektet har fået udbetalt 40.000 kr.
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20. Udsmykning af 
gangtunnel under 
Østerbrogade

En arkitekt og en billedkunstner har fået 
støtte til at udsmykke gangtunnelen un-
der Østerbrogade ved Sortedamsøen. 
Der er i perioden for udsmykningen ble-
vet holdt en workshop for en 2. klasse fra 
Sortedamsskolen, hvor eleverne deltog 
og gav input til udsmykningen. 
Gennem samtaler med brugere af tunne-
len under udsmykningen har kunstnerne 
fået indtryk af, at brugerne er positive over 
for den nye udsmykning. 

Projektet har fået udbetalt 23.400 kr.

21. Wittenberg artist 
talks

En lokal forening har arrangeret 4 arran-
gementer i Lutherkirken, hvor kendte 
forfattere blev interviewet på en scene 
som optakt til en dialog om litteratur med 
deltagerne. 
Efter aftale med lokaludvalgets sekretariat 
blev nogle af de på forhånd valgte forfat-
tere udskiftet med andre. 
Til arrangementerne deltog hhv. 95, 110, 
35 og 55 personer. 
Særligt de to sidste arrangementer var 
udfordret af høj varme, hvilket formentlig 
har betydet færre deltagere.
 
Projektet har fået udbetalt 28.000 kr. 

22. Lys, liv og kærlighed 
på Kildevældsparkens 
legeplads

En kulturforening har fået støtte til at 
holde et arrangement for lokalområdets 
beboere, primært børnefamilier, på den 
bemandede legeplads i Kildevældspar-
ken. 
Der var arrangeret forskellig underhold-
ning for deltagerne bl.a. musik, work-

shops og gøgl. Flere af de lokale for-
eninger deltog i arrangementet og var 
med til at sørge for forplejning og aktivite-
ter. Der deltog omkring 4-500 børn med 
deres familier fordelt over hele dagen. 

Projektet har fået udbetalt 25.050 kr.

23. Festival 
Thesmoforia

Foreningen for Festivalen Thesmoforia 
har fået støtte til at afholde en festival over 
tre dage i maj i Villa Kultur på Krausesvej. 
Festivalen havde antikkens myte om Thes-
moforia som omdrejningspunkt, hvor 
unge kunstnere kunne udstille deres vær-
ker som et oplæg til dialog om nutidens 
effektiviserede samfund med deltagerne. 
I løbet af de 3 dage deltog 550 personer, 
hvoraf ca. 2/3 af publikum var i alders-
gruppen 18-30 år. Nogle deltog over flere 
dage, men de fleste var engangsbesøgen-
de. 

Projektet har fået udbetalt 20.000 kr.

24. Østerbro Koncert-
forening – forårssæson 
2019

Østerbro Koncertforening har fået støt-
te til at afholde 7 koncerter med klassisk 
kammermusikrepertoire i Unitarernes 
Hus. Der var i gennemsnit 60-70 delta-
gere pr. koncert, men to af koncerterne til-
trak over 100 personer hver. Det er ansø-
gers indtryk, at der er opbygget en mere 
fast skare af lokale koncertgængere, der 
deltager jævnligt. 

Projektet har fået udbetalt 35.000 kr.

25. Møntvask

Virksomheden, Gi en historie, har fået 
støtte til at opføre en teaterkoncert på 
møntvaskeriet på Victor Borges Plads den 
4. maj. Forestillingen var én ud af en ræk-
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ke forestillinger fordelt over hele Køben-
havn. Forestillingen var en blanding af 
fortælling og livemusik med inspirations 
i Dan Turélls historier. Der var 7 borgere, 
der så forestillingen, en blanding af unge 
og ældre.

Projektet har fået udbetalt 3.000 kr.

26. Jazz på Melchiors 
Plads

En lokal restauratør på Melchiors Plads 
har fået støtte til at afholde en række 
jazzkoncerter primært med lokale jazz-
musikere på Melchiors Plads i forbindelse 
med Copenhagen Jazzfestival. 
Projektet har været et samarbejde mellem 
de lokale restauratører, der har stået for 
det praktiske omkring arrangementet. Det 
har været gratis at deltage i eftermiddags-
koncerterne og ca. 4-500 personer hørte 
koncerterne hver dag. Det er ansøgers 
indtryk, at størstedelen af publikum var 
lokale beboere. 

Projektet har fået udbetalt 69.477 kr.

27. Graffit-In
Kunstner, Annette Wier har fået støtte til 
at lave et graffitikunstværk i samarbejde 
mellem en streetartkunstner og nogle 
ældre brugere af Aktivitetscentret i 
Randersgade, en slags brobygning mel-
lem 2 meget forskellige generationer. 
Der deltog 12 brugere af Aktivitetscentret, 
der startede med at mødes med kunstne-
ren og drøfte ideer. 
Efterfølgende skulle deltagerne selv lave 
et graffitikunstværk til udstilling på Bopa 
Plads. I løbet af dagen deltog forskellige 
andre i processen, cafégæster, håndvær-
kere, børnefamilier mv.  

Projektet har fået udbetalt 15.843 kr.

28. Generationskoncert 
på Riget

Musiker, Anders Jacobsen har fået støtte 
til at afholde en jazzkoncert den 9. juli for 
nogle af Rigshospitalets patienter ifm. 
Jazzfestivalen. 
Der blev først spillet ca. 30 min. koncert 
på børneafdelingen og derefter en læn-
gere koncert i hospitalets gårdhave. I 
haven var der ca. 60 tilskuere, både børn 
og voksne. 

Projektet har fået udbetalt 8.000 kr.

29. Østerbro Musik 
Sommercamp

Østerbro Musikskole har arrangeret en 
uges sommercamp for børn med fokus 
på soloundervisning og med forskellig 
anden undervisning fx dans, kor og sam-
spil. 
Der var 60 deltagere i ugens undervis-
ning, børn fra 7 år og op. Der var stor 
tilslutning til projektet, men på grund af 
økonomien, kunne der ikke tages flere 
elever ind. 
Da der blevet givet en mindre tilskud end 
ansøgt, besluttede ansøger at prioritere 
børn med egne instrumenter, og derved 
spare på udgifter til instrumentleje. 
Det var et ønske fra ansøger, at deltager-
betalingen skulle holdes så lav som mulig 
for ikke at udelukke for mange børn fra at 
kunne deltage. 

Projektet har fået udbetalt 60.000 kr.

30. Skt. Hans Fest ved 
Sortedamssøen

Fredens-Nazaret Kirker har fået støtte til at 
arrangere deres årlige Skt. Hans -arrange-
ment ved Sortedamssøen. 
Arrangementet var målrettet lokale 
beboere, og ca. 1000 deltog i arrange-
mentet, heriblandt mange børnefamilier. 
Projektet blev lidt billigere end beregnet, 
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og projektet kunne derfor holde sig inden 
for støtten på trods af, at der blev givet et 
mindre støttebeløb end ansøgt.

Projektet har fået udbetalt 11.800 kr. 

31. Krudtugejazz 2019

Den lokale musikproducer, Thomas Sand-
berg, har fået støtte til at holde 10 jazzkon-
certer for børn i Krudttønden i forbindel-
se med Jazzfestivalen. Programmet var 
rettet mod både institutioner og familier, 
hvor der var fokus på at skabe koncerter, 
der særligt henvendte sig til børnene. Der 
blev solgt 756 billetter, hvilket var lidt fær-
re end sidste år. Ansøger peger selv på, at 
det kunne skyldes, at der i år er flere, der 
udbyder børnekoncerter under festivalen.

Projektet har fået udbetalt 40.000 kr.

32. Liv og synliggørelse 
af Amerika Plads

Grundejerforeningen for Amerika Plads 
har fået støtte til at afholde et jazzarran-

gement med koncerter for både børn og 
voksne på Amerika Plads. Koncerterne 
havde til formål at gøre opmærksom på 
området og lave nogle samlende akti-
viteter for lokalområdets beboere. I alt 
deltog ca. 1.000 personer i løbet af dagen, 
mange lokale. Uheldigvis var det regnvejr, 
hvilket betød færre besøgende end for-
ventet. 

Projektet har fået udbetalt 48.000 kr.

33. Etablering af 
prøve- og workshopsal 
for Østerbros nye 
bydelsteater

Teater Hund har fået støtte til at etable-
re en mindre prøve-og workshopsal på 
Østerbrogade 95, som en del af teatrets 
arbejde på Østerbro. 
Da teatret gerne vil udvikle flere tiltag for 
børn i aldersgruppen 5-12 år og deres 
voksne, vil de gerne have muligheden for 
at inddrage målgruppen som medskabe-
re i udvalgte kunstneriske processer. Der-
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for er det vigtigt at kunne huse børnene i 
egne lokaler. 
Lokalerne står nu klar til brug. Der har 
været afholdt et åbent hus-arrangement, 
hvor interesserede har kunnet se loka-
lerne og høre mere om teatrets arbejde. 
Støtten har ligeledes dækket reklamema-
teriale, bl.a. busreklame for at gøre op-
mærksom på teatret i bydelen. 

Projektet har fået udbetalt 30.000 kr.

34. Familiedans i Fæl-
ledparken

Foreningen Global Generation har fået 
støtte til at arrangere 4 søndage kl. 14-16 
med danseundervisning for familier i Fæl-
ledparken ved dansescenen. 
Projektet blev ændret således, at der blev 
holdt 5 søndage i stedet for oprindeligt 4. 
Der var forskellige temaer med fx hiphop, 
swing og afrikansk dans. I alt deltog ca. 
470 personer i aktiviteterne. 
Flere af deltagerne var gengangere fra de 
tidligere års arrangementer, og ansøger 
peger på fordelen ved at gentage arran-
gementet, da flere så kender til det.

Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.

35. Seniordans i 
Fælledparken

Foreningen Global Generation har fået 
støtte til at afholde 5 tirsdage med dan-
seundervisning i Fælledparken (ved dan-
sescenen) for seniorer. Projektet er nyt, 
da det var første år, hvor der blev afholdt 
dans specifikt tiltænkt seniorer. Der var 
undervisning i forskellige stilarter, bl.a. 
salsa, folkedans og linedance. Der deltog 
ca. 300 fordelt på de 5 tirsdage. 

Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.

36. Keder du dig når du 
går ned ad denne gade?

Den lokale borger, Katrine Weber har fået 
støtte til at lave en lydfortælling om en 
strækning langs Østerbrogade. Lydfilen 
er ikke længere end det vil tage at gå hen 
ad gadestrækningen. Gennem kontakt til 
lokale beboere og Østerbro Lille Museum 
har ansøger samlet små historier og erin-
dringer med tilknytningen til gaden, der 
fortælles om. Der blev opsat et skilt med 
link til lydfilen, så interesserede kunne 
prøve en lille lokal guidet byvandring.

Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

37. Lyset og mørket i 
dig selv

Teater Graenseloes har fået støtte som 
medfinansiering af deres huskunstner-
projekt med involvering af 3 6. klasser 
fra Sortedamsskolen i opsætning af en 
teaterforestilling. Der blev arbejdet en 
uge med hver af de 3 klasser, hvor ele-
verne skulle arbejde med sang og musik, 
scenisk optræden og stopmotion. Efter-
følgende blev forestillingen vist 3 gange 
for skolens elever og lærere. 75 elever 
medvirkede i projektet og 150 børn og 40 
voksne så forestillingerne.

Projektet har fået udbetalt 11.000 kr.
 

38. Optræden og under-
visning af gruppen Sawa

Foreningen Kulturbroen har fået støtte til 
at arrangere en optræden med undervis-
ning af en musikgruppe fra Burkina Faso i 
Krudttønden. Der blev optrådt med bør-
nevenlige danse i farvestrålende kostumer 
med forskellige rekvisitter. Der deltog 
ca. 90 børn i arrangementet, primært 
fra daginstitutioner og private. Desværre 
havde ingen ældre fra lokale plejehjem 
mulighed for at overvære arrangementet, 
da der ikke var personale nok til at ledsage 
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de ældre beboere, på trods af at de var 
tilmeldt. 

Projektet har fået udbetalt 10.500 kr. 

39. Bæredygtigt Øster-
bro 2019

Det lokale netværk, Omstilling Øster-
bro, har fået støtte til at afholde en række 
foredrag og workshops (4 stk.) inden for 
emnet bæredygtig omstilling. Aktivite-
terne blev gennemført med mellem 8 og 
30 deltagere på forskellige lokationer i 
bydelen, bl.a. på Kildevældsskolen. Sær-
ligt workshop omkring FN’s verdensmål i 
FN-byen var velbesøgt (30 deltagere var 
maksimum ift. deres sikkerhedsforhold). 

Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

40. Pop + Rock Festival 
på Krudttønden

Catch U Booking har afholdt en pop + 
rock festival for lokale og andre interes-
serede på Krudttønden i foråret 2019. 6 
internationale bands og ét Københavnsk 
deltog ved 1-dags festivalen, der havde til 
formål at skabe synlighed omkring unge 
talenter. 141 deltog i festivalen, hvilket er 
over de forventede 50. Ansøger fik positiv 
respons fra deltagende bands og publi-
kum, og oplevede at der generelt var god 
stemning ved arrangementet. 

Projektet har fået udbetalt 10.668 kr.

41. Lyt til træerne

Borgerne Karen Duelund Guastavino og 
Marie Priem fik i 2019 støtte fra Østerbro-
puljen til opførelsen af den musikalske 
fortælling ”Lyt til træerne”. Forestillinger-
ne fandt sted i Villa Kulturs orangeri, fordi 
ansøgerne ønskede at åbne villaen for 
en anden målgruppe end de sædvanlige 
brugere. Villa Kultur dannede rammen 
for ansøgers idé om at skabe et musikalsk 
og poetisk rum i børnehøjde. Koncerterne 

var målrettet alle børn og deres voksne, 
og målgruppen blev nået via annoncering 
på sociale medier, netværk, PR i Østerbro 
Lokalavis samt uddeling af plakater på 
biblioteker og i børnehaver. Der deltog 
175 publikummer ved de 5 officielle fore-
stillinger, samt en lille gruppe til forpre-
mieren. 

Projektet har fået udbetalt 32.500 kr. 

42. Ukrainske kultur-
dage på Østerbro

Nabo Østerbro, Nielsen Saloner og 
Dansk-ukrainsk Selskab har fået støtte til at 
afholde en kulturuge med ukrainsk tema. 
Der var arrangementer over to dage med 
et foredrag + fernisering og koncert med 
efterfølgende middag. Der var stor tilslut-
ning til begge arrangementer med mel-
lem 80 og 100 personer pr. gang og flere 
stod på venteliste. 

Aktiviteterne havde til formål at bygge bro 
mellem dansk og ukrainsk kultur og tradi-
tioner.

Projektet har fået udbetalt 17.000 kr.

43. Røde Kors 
Frivillighaven

Røde Kors Frivillighus og havegruppe har 
fået støtte til at udvikle et havemiljø ved 
det nye Frivillighus på Blegdamsvej ved at 

Røde Kors Frivillighave
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engagere lokale frivillige kræfter. 
Der var særligt fokus på at engagere so-
cialt sårbare borgere og gennem havear-

deltog. Der var en del deltagere, som også 
kommer til foreningens øvrige koncerter, 
men til koncerterne med Sigurd Barrett 
og med landsdelsensemblerne kom der 
nye ansigter til.

Projektet har fået udbetalt 60.000 kr.

45. Festival Sonamos 
Latinoamerica

Med ønsket om at skabe et rum for musik 
af høj kvalitet og med en anderledes lyd 
og rytmik, end det der normalt høres i 
Danmark, ansøgte foreningen CulturA om 
25.000 kr. fra Østerbropuljen. 
Festivalens koncerter blev afholdt på Lun-
dehusskolen (tilladelse til dette blev givet 
på trods af, at det ligger uden for Loka-
ludvalgets område), Skolen på Strand-
boulevarden samt en offentlig koncert på 
Krudttønden. Festivalen fandt sted i uge 
38.
Arrangørerne forventede 600 skolebørn 
som gæster ved skolekoncerterne, og 180 
personer til koncerten i Krudttønden. På 
trods af god presseomtale i Østerbro Lo-
kalavis, Gaffa og Globalt Nyt, nåde de ikke 
helt det forventede antal deltagere, da der 
var 500 skolebørn til skolekoncerterne og 
70 personer i Krudttønden. På trods af det 
lidt lave deltagerantal var arrangørerne 
glade for at have skabt netværk mellem 
danske og udenlandske musikanter, og 
det var deres oplevelse at børnene havde 
fået en god kulturel oplevelse.

Projektet har fået udbetalt 24.597 kr.

46. Poesi møder billed-
kunst

Borgeren, Jesper Lützhøft har fået støtte 
til at afholde en række saloner hvor poesi, 
musik og billedkunst smeltede sammen 
i små forestillinger hos Galleri Lone Lind-
orff. Målet var at skabe bedre kendskab 
indbyrdes blandt kunstnerne på Østerbro, 
skabe dialog mellem kunstnere og borge-

bejde åbne deres øjne for naturens man-
ge muligheder. 
Der har været involveret op til 500 perso-
ner i havegruppen i løbet af projektet bl.a. 
gennem ugentlige møder. 
Haven er nu åbnet for offentligheden og 
skal bruges som grønt åndehul i forbin-
delse med Fælledparken. 

Projektet har fået udbetalt 16.500 kr.

44. Østerbro Koncert-
forenings 15 – års jubi-
læum

Østerbro Koncertforening har fået støtte 
til at afholde en kammermusikfestival i 
forbindelse med foreningens jubilæum. 
Der blev afholdt 11 koncerter i St. Bede-
dagsferien (ud over foreningens øvrige 
program), hvor bl.a. husensemblerne 
spillede. For at tiltrække flere børnefamili-
er, var der arrangeret en formiddagskon-
cert med Sigurd Barrett. 
Alle koncerter blev spillet i og omkring 
Unitarernes Hus, og i alt 760 personer 

Røde Kors Frivillighave
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re samt skabe samarbejde mellem kreati-
ve aktører i bydelen.
Der var 13-19 betalende gæster samt et 
par øvrige gæster ved hver opvisning, 
hvilket arrangør selv finder utilfredsstil-
lende. Til gengæld har der været mange 
opfordringer til at gentage succesen, og 
Peter Adolphsen, formand for Danske 
skønlitterære forfattere, DSF, begynder 
at lave lignende arrangementer, da han 
fandt formen fin og med potentiale til at 
trække flere gæster. Arrangørerne beteg-
ner salonerne som tre alt i alt kunstnerisk 
set vellykkede begivenheder med stor 
nærhed og intens stemning mellem de 
optrædende og publikum.

Projektet har fået udbetalt 17.021 kr.

47. Babybongo i Krudt-
tønden

Borgeren, Elisabeth Lange har på vegne 
af foreningen Afrikansk Dans fået bevilget 
5.400 kr. til at afholde 10 arrangementer 
med Babybongo i Krudttønden. Formå-
et med arrangementerne var at skabe en 
god oplevelse for babyer og deres for-
ældre, gennem musik, rytmik og dans. 
Arrangørerne oplevede stor glæde ved 
arrangementerne og flere deltagere kom 
igen ved mere end ét arrangement. Alle 
10 arrangementer blev afholdt, og der 
deltog mellem 4 og 9 babyer med deres 
voksne ved hvert arrangement. Arrangø-
rerne planlægger at fortsætte med arran-
gementerne i det nye år.

Projektet har fået udbetalt 5.400 kr.

48. Fællesspisning

Det lokalt funderede, Foodoir, der ar-
bejder ud fra Villa Kultur, har fået delvis 
støtte til at lave ugentlige fællesspisnings-
arrangementer i Villa Kultur, særligt rettet 
mod lokalområdets familier. Arrange-
menterne var tænkt som netværksska-
bende, så områdets travle familier kunne 
mødes over et måltid mad til en over-
kommelig pris. Konceptet var bygget op 

over et vist deltagerantal pr. gang, da det 
ellers ikke ville kunne løbe rundt økono-
misk. Villa Kultur har skullet gennemgå 
en ombygning, så brandmyndighederne 
ville tillade mere end 50 personer i huset 
på samme tid. Da denne ombygning ikke 
nåede at blive færdig, har det ikke været 
muligt at gennemføre projektet, og støt-
ten blev derfor tilbageført til puljen.

49. Bæredygtigt Øster-
bro, efterår 2019
Den lokale borger, Bjarne Gantzel Peder-
sen har fået støtte til at afholde en række 
workshops og foredrag om bæredyg-
tighed over efteråret. Ansøger måtte på 
grund af sygdom aflyse projektet, da det 
ikke var muligt at nå at arrangere. Støtten 
blev derfor tilbageført til puljen.

50. Lad os stå sammen

Julie Melchiorsen, som er influencer for 
unge gennem sociale medier, har fået 
støtte til at afholde et event i Østerbro 
Skøjtehal. Tanken bag eventen var at sætte 
fokus på ensomhed, særligt blandt unge, 
ved at arrangere en platform for, at unge 
kunne mødes over en aktivitet. Projektet 
måtte aflyses, da Østerbro Skøjtehal i sid-
ste øjeblik sprang fra, og det var for sent at 
finde en ny lokation til projektet. Støtten 
blev derfor først tilbage til puljen.

51. Østerbro gadehaver 
– netværksmøder 2019

Berit Scholkmann har fået støtte til at 
afholde en række netværksmøder i for-
bindelse med projektet ”Østerbro gade-
haver”, som startede i 2018. Formålet var 
at understøtte trivsel og sammenhold 
blandt byhaveinteresserede borgere, og 
at gøre Østerbro grønnere og mere mil-
jøvenlig til fordel for alle. Der blev afholdt 
10 netværksmøder i løbet af 2019, samt en 
række åbent hus-arrangementer. Det er 
lykkes arrangørerne at skabe et solidt net-
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værk mellem bydelens borgere, hvor der 
på netværksmøderne udveksles erfarin-
ger, inspiration og indbyrdes hjælp. Der 
er nu i alt 90 byhaver på Østerbro og 80 
medlemmer i netværket, som udover at 
passe byhaverne og dele frø og planter ud 
til interesserede borgere, også har ydet 
teoretisk hjælp til kommunens afdelinger.

Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

52. Lystige musikanter

Den frivillige forening, De Lystige Musi-
kanter, der er en gruppe af frivillige ama-
tørmusikere, som har deres base i Øster-
brohuset, har fået støtte til at reklamere 
for deres månedlige matinéer i Østerbro-
huset, hvor interesserede kan komme og 
danse og synge sammen. Der er blevet 
trykt en flyer, som reklamerer for matine-
erne.  Men da Østerbrohuset først fik be-
handlet foreningen ansøgning om brug 
af lokalerne ultimo oktober, har det ikke 
været muligt at afholde arrangementerne, 
og der har derfor kun været et beskedent 
forbrug af de bevilgede midler.

Projektet har fået udbetalt 1.968,75 kr.

53. Lanternevandring 
omkring Kildevældssø-
en

For andet år i træk er der blevet bevilget 
midler til et kreativt lanternearrangement 
ved Kildevældssøen arrangeret af borge-
ren Lena Vind-Andersen. Målgruppen var 
alle borgere på Østerbro, særligt børn, 
unge og deres familier. En række frivillige 
kræfter løftede arrangementet, der bestod 
af 3 dages lanterneværksted for børn og 
unge samt en afsluttende lanternevan-
dring med korsang. Formålet var at samle 
lokalbefolkningen omkring en kreativ og 
stemningsfuld aktivitet og at styrke sam-
arbejdet mellem institutioner og for-
eninger i og omkring Kildevældsparken.  
Arrangørerne havde forventet mellem 
100 og 200 deltagere, hvilket i realiteten 

blev overgået: 250 gæster kom til lanter-
nevandringen omkring kildevældssøen og 
130 deltog i lanterneværkstedet. Arrangør 
peger selv på, at det gode samarbejde 
med Kildevældsskolen, lokale foreninger 
og legepladsen ved Kildevældsparken, var 
en vigtig grund til det store fremmøde.

Projektet har fået udbetalt 6.587,68 kr.

54. Dansk sang café 
med bandet Karisma

Østerbro Musikforening har fået støtte 
til at afholde 5 sangcaféer med den dan-
ske sang i centrum, og med det formål at 
bevare og udvikle den danske sangskat og 
understøtte social aktivitet og netværks-
dannelse mellem Østerbros borgere. 
Bandet Karisma deltog på frivillig basis, 
og bidrog med musik og sanghæfter, der 
indeholdt sange fra højskolesangbogen, 
revysange etc. 
Sangcaféerne blev promoveret vha. pla-
kater, flyers, Østerbro Lokalavis, ”mund til 
mund” metoden og hjemmesider. Man 
havde forventet 40-50 deltagere ved 
hvert arrangement hvilket stemmer me-
get fint overens med de 239 deltagere 
der i alt deltog ved de 5 arrangementer.

Projektet har fået udbetalt 7.000 kr.

55. Højtlæsning for æl-
dre og demente

Foreningen 2200Godnathistorier har fået 
støtte til at vedligeholde og udvikle frivil-
lig højtlæsning på bydelens plejehjem. 
Højtlæsningen foregår hver anden tors-
dag på Kildevæld Sogns Plejehjem, i alt 
18 arrangementer. Her læser frivillige ny 
og ældre litteratur samt beretninger fra 
Østerbro i gamle dage højt for mellem 
5-15 ældre. Det giver de ældre fælles-
skabsoplevelse og en oplevelse af at have 
gæster i hjemmet, og fortællingerne ska-
ber samtale og liv hos fx demente ældre, 
der ellers kan være meget tavse og inde-
sluttede. 
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Således er højtlæsningerne dialogfrem-
mende blandt de ældre og netværksfrem-
mende blandt de frivillige. 
De bevilgede midler er blevet brugt til at 
rekruttere nye frivillige højtlæsere og at 
informere om foreningens frivillige virke, 
fx vha. annoncering i lokale medier og 
uddeling af flyers.
 
Projektet har fået udbetalt 7.500 kr.

56. Skæbnehistorier

Teaterforeningen TeaterLaboratoriet v. 
skuespiller og kulturproducent Annethia 
Lilballe har fået midler til at opstille og 
afholde 4 publikumsinddragende story-
tellingevents med fokus på historiefor-
midling, nærvær og dialog. 
De 4 events blev afholdt i efteråret på 
Plejecenter Kildevæld, i Sions Kirken og 
Hans Egedes Kirke og på PB43 i Nord-
havn. De havde alle fokus på en overord-
net fortælling om at finde vej gennem 
livet, frihed til at udfolde sig som et frit 
menneske uanset normer og udvide sin 
forståelse af menneskets sind og mulig-
heder. 
Arrangøren Annethia påtog sig roller-
ne som 3 inspirerende adelskvinder og 
fortolkede tekster og udtalelser fra disse. 
Forestillingerne havde tilsammen 213 
gæster, hvilket er lidt under de forventede 
300 personer. Til gengæld har arrangør 
fået yderst positive tilbagemeldinger og 
skabt inspiration til nye lignende projekter 
i samarbejde med andre kulturaktører på 
Østerbro.

Projektet har fået udbetalt 29.935 kr.

57. Matinékoncerter 
med danske evergreens

Borgeren Anne-Marie Kozeluh har fået 
midler til at arrangere 11 Matinékoncerter 
med danske evergreens på en række af 
Østerbros plejecentre. 
Der var mellem 14 og 60 deltagende 
beboere og pårørende på hvert center, 
og arrangøren oplevede stor glæde og 

engagement omkring koncerterne, hvoraf 
2 blev afholdt som fællessangsarrange-
menter. 
Arrangøren mener, at de via tidligere 
arrangementer har fået etableret en god 
kontakt til deltagerne og plejecentrene, 
og at dette var medvirkende til det store 
besøgstal. 

Projektet har fået udbetalt 40.000 kr.

58. HOME

Foreningen RAPOLITICS har fået støtte 
til at afholde vandreforestillingen HOME, 
der handler om at føle sig ønsket og 
hjemme. Forestillingen henvendte sig til 
alle borgere, dog især unge. Den beskæf-
tigede sig med komplekse spørgsmål 
som ”hvem er jeg”, og ”hvor har jeg hjem-
me”, og tog især udgangspunkt i unge 
som føler sig ekskluderet. 
Alle 12 planlagte forestillinger blev af-
holdt, og der kom omkring 300 besøgen-
de for at se de fire unge performere dele 
deres personlige historier gennem fortæl-
ling, rap, poetry slam og dans. Forestillin-
gerne blev promoveret via sociale medier 
og PR.

Projektet har fået udbetalt 25.000 kr.

Fra forestillingen ”HOME”
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59. Kulturelle begiven-
heder der understøtter 
en mere bæredygtig 
fremtid og livsstil

Den socialøkonomiske virksomhed think.
dk har fået støtte til at afholde en række ar-
rangementer med fokus på at understøtte 
en mere bæredygtig fremtid og livsstil. 
Arrangementerne fandt sted fra sep-
tember til december 2019, og omfattede 
koncerter, filmvisninger, repair-caféer, 
foredrag og fredagsbar. 
De forskellige aktiviteter havde fokus på at 
reducere affald, ændre forbrugsmønstre 
og skabe viden om og motivation til grøn 
omstilling. 
Der var i alt 265 gæster til arrangementer-
ne, hvilket er mindre end arrangørs for-
ventninger på omkring 30 besøgende per 
arrangement. 
Arrangøren mener selv det skyldes, at de 
havde undervurderet behovet for pro-
jektstyring og planlægning samt reklame. 
Dog var der en god spredning i alders-
grupper, og især ældre og familier deltog. 
Flere deltagere har efterfølgende meldt 
sig som frivillige.

Projektet har fået udbetalt 16.853,30 kr.

60. Julefest for lavind-
komstfamilier

Foreningen, Youth for Development 
Danmark, har fået støtte til at afholde en 
julefest for udsatte familier i børneinsti-
tutionen RYAC i Ryparken. Projektet blev 
afholdt efter planen og ca. 107, primært 
børn fra Ryparken-området, deltog i ju-
lefesten, hvor børn på tværs af etnicitet 
kunne prøve at opleve de danske juletra-
ditioner. 
Der blev serveret julemad og uddelt gaver 
til børnene (Socialstyrelsen havde bidra-
get med gaver til børnene). 
På grund af et strammere budget var der 
ikke mad nok til de sidst ankomne og ikke 
gaver til alle børn. Dog var der god stem-

ning på dagen blandt alle deltagere.

Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.

61. Bevarelse og udbre-
delse af Østerbros hi-
storie

Østerbro Lokalhistorisk Arkiv og Forening 
har fået støtte til at formidle Østerbros 
historie til interesserede borgere, dels 
gennem ugentlig åbningstid i arkivet, ind-
læg i lokalavisen og dels gennem et antal 
arrangementer og guidede udflugter. Der 
har været åbent i arkivet hver tirsdag, hvor 
interesserede har kunnet komme forbi. 
Der har desuden været afholdt 6 arran-
gementer/ture i bydelen og københavns-
området, hvor der i alt har deltaget 206 
personer. I forbindelse med foreningens 
deltagelse i større events som fx Øster-
broweekenden, har foreningen oplevet 
stor interesse og en fremgang i medlems-
tallet.

Projektet har fået udbetalt 9.393,38 kr.

62. Kildevæld i Bevæ-
gelse

Den Bemandede Legeplads i Kilde-
vældsparken har fået støtte til at afholde 
ugentlige aktiviteter for børn på og om-
kring legepladsen i forår og sommermå-
nederne. På trods af et regnfuldt forår 
blev alle aktiviteter afholdt, dog med en-
kelte ændringer i aktiviteternes indhold. 
En teaterforestilling blev udbyttet med 
en børnekoncert, og da basketklubben 
underviste gratis, blev der mulighed for 
også at prøve fægtning. Der deltog i alt ca. 
694 børn i projektet. Mange kendte an-
sigter, men der kom også nye til, der ikke i 
forvejen kendte legepladsen.  

Projektet har fået udbetalt 23.644 kr.
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63. Fars Klub Ø

En lokal borger, der tidligere har opstartet 
en lignende aktivitet for fædre på Nørre-
bro, har fået støtte til at opstarte et net-
værk for fædre med små børn. Projektet 
har haft til formål at finde og uddanne en 
facilitator til netværket samt at promovere 
tilbuddet. Der har været afholdt månedli-
ge møder i Østerbrohuset, hvor alle in-
teresserede fædre med mindre børn har 
kunnet komme og møde ligesindede, og 
snakke om svære emner ved at være far/
forælder. Der har deltaget ca. 45 perso-
ner, og der har været positiv feedback på 
det nye tiltag.

Projektet har fået udbetalt 11.500 kr.

64. Aktiviteter for 
ældre på Østerbro

Ældresagens lokale afdeling på Øster-
bro har fået støtte til at afholde en række 
ture og arrangementer for ældre øster-
broere. Der blev afholdt i alt 8 aktiviteter 
– guidede ture til museer, en bustur til 
Karrebæksminde og en julefrokost. De 
fleste af aktiviteterne har været åbne for 
alle interesserede, enkelte ture har kun 
været udbudt til foreningens medlemmer 
på grund af et begrænset antal pladser. 
Foreningen har generelt oplevet en stor 
medlemstilgang og efterspørgsel på 
aktiviteter for ældre. Foreningen arran-
gerer ud over de støttede arrangementer 
ugentlige pc-cafeer, hvor medlemmer 
kan få hjælp til brug af computer og for-
skellige motionstilbud.
 
Projektet har fået udbetalt 7.756 kr.

65. Østerbro Koncert-
forening, efterårssæ-
son 2019

Østerbro Koncertforening har fået støtte 
til at afholde 7 koncerter med kammer-
musik i deres efterårssæson 2019. Alle 

koncerter har været spillet i Unitarernes 
Hus og har været afholdt efter planen. 
Publikumstallet har vekslet mellem 50 og 
100 personer pr. koncert. 
Særligt er der kommet flere sæsonabon-
nenter, der køber billet til flere koncerter. 
Der er desuden rekrutteret 6 frivillige, 
som gerne vil hjælpe ved afviklingen af 
koncerterne. Foreningen arbejder på at 
opdyrke interessen hos frivillige, så der 
både kan skabes oplevelser til koncerterne 
og i fællesskabet bag ved scenen.  
 
Projektet har fået udbetalt 35.000 kr.

66. Etnisk natkultur-
træf

Foreningen, Dansk Etnisk Samvirke, har 
fået støtte til at holde et kulturarrange-
ment med musik og teater på Kildevælds-
skolen for alle interesserede. 
Arrangementet havde til formål at vise 
forskellige kulturer og at skabe netværk 
mellem deltagerne. Der blev eksempelvis 
dannet en gruppe af unge piger, som alle 
gerne ville lære at danse forskellige dan-
sestilarter. Foreningen var her bindeled 
mellem pigerne og forældrene, da foræl-
drene i første omgang ikke ville have, at 
piger deltog.

Projektet har fået udbetalt 17.480 kr.

Ældreaktivitet
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67. Sprogkoncert for 
alle børnehavebørn

Musiker og musikpædagog, Anne O, har 
fået støtte til at afholde 6 sprogkoncerter 
for børn i Krudttønden. Der blev over tre 
dage spillet dagligt 2 koncerter – en tidlig 
koncert for vuggestue og dagplejebørn 
og en senere for børnehavebørn. 
Alle bydelens institutioner var blevet in-
viteret pr. mail og med en efterfølgende 
telefonisk opfølgning. Koncerterne var 
fulde, og ca. 750 børn deltog i alt. Til en 
af koncerterne sprang børnehaven fra i 
sidste øjeblik, og billetterne blev derfor 
udbudt gennem Facebook. 

Projektet har fået udbetalt 25.000 kr.

68. De kongelige statu-
er

Satirekollektivet, FLÆS, har fået støtte til at 
lave en serie af små videoer, hvor Øster-
bropuljen har støttet den del af serien, 
der vedrører Østerbro (seriens afsnit 4). 
I serien, er de medvirkende udklædt som 
nogle af bydelens statuer, der interagerer 
med hinanden. Alle videoer blev optaget 
i juni, men uheldige omstændigheder 
gjorde, at ansøger mistede en hel dags 
optagelser, og det var derfor vanskeligt at 
gennemføre projektet, både på grund af 
forsinkelser og da der ikke var midler til at 
lave nye optagelser. Da optagelserne af 
den færdige serie ikke var endeligt fær-
dige i december, besluttede ansøger at 
holde en testvisning på Øbro-Jagtvej bib-
liotek af afsnittet omkring Østerbro, hvor 
interesserede kunne se materialet. Der 
dukkede dog ingen op til dette arrange-
ment. Ansøger forsætter arbejdet med at 
få serien helt færdig, så den kan vises i sin 
helhed blandt andet gennem Facebook.

Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

69. Juletræ på Triang-
len

Østerbro Handelsforening har fået støt-
te til at indkøbe og opstille et juletræ på 
Trianglen samt at holde et event i for-
bindelse med tænding af lyset på træet. 
Projektet var oprindeligt planlagt med 
lystænding 1. søndag i advent, men på 
grund af en fodboldkamp i Parken sam-
me dag, ville politiet ikke give tilladelse til 
eventen. Hele projektet blev derfor frem-
rykket en uge, men med samme koncept. 
Der var en overraskende stor tilslutning til 
arrangementet, særligt børn, og ca. 1200 
personer deltog. Det høje deltagerantal 
betød, at der ikke var tilstrækkeligt med 
godteposer til børnene. Handelsforenin-
gen måtte derfor selv dække merudgiften 
til ekstra poser.

Projektet har fået udbetalt 37.700 kr.

Invitation til ”Det sidste 
Star Wars arrangement”



27

70. Udebasen – aktiv 
historieundervisning 
i Fælledparken og by-
rummet

Formidlerforeningen har fået støtte til at 
udarbejde et undervisningsmateriale til 
skolebørn og afprøvning af materialet 
ved nogle events i bydelen. Projektet blev 
gennemført efter planen med to dele. Et 
forløb i Classens Have, hvor eleverne skul-
le på en skattejagt ud fra gamle kort og 
billedmateriale, og et forløb i Fælledpar-
ken med en tidslinjeopgave og opgaver 
om mål og rekorder. Der har deltaget ca. 
300 elever i projektet, primært fra Lange-
linieskolen men også gennem to offentli-
ge annoncerede events. 

Projektet har fået udbetalt 30.000 kr.

71. Sidste Star Wars-
arrangement

Den lokale legetøjsbutik ”Superhelten” har 
fået støtte til at afholde en filmfremvisning 
af en ny Star Wars film i Park Bio. Ansø-
ger søgte oprindeligt til to forestillinger, 
men fik kun bevilget en. Dog fandt ansø-
ger en løsning, så der reelt blev afholdt 
to forestillinger. Billetterne blev givet væk 
gennem forretningens hjemmeside og 
Facebook, og alle billetter blev brugt. Der 
var planer om, at der skulle deltage et 
antal udklædte folk i Star Wars kostumer, 
men disse sprag fra i sidste øjeblik, og det 
lykkedes derfor kun at skaffe to udklædte 
deltagere til forestillingerne. I alt deltog 
494 personer fordelt over alle aldersgrup-
per.

Projektet har fået udbetalt 24.700 kr.

72. Kærlighed, lys 
og varme på Kilde-
vældsparkens legeplads

Foreningen for udbredelse af kultur til 

børn og voksne i københavnsområdet har 
fået støtte til at afholde et solhvervsarran-
gement på Kildevældsparkens Bemande-
de Legeplads. Projektet blev gennemført 
som beskrevet i ansøgningen med for-
skellig underholdning for deltagerne. Der 
var særligt fokus på børn, hvor der bl.a. 
var arrangeret lys- og ildshow, jongle-
ringsworkshop og ansigtsmaling. Lokale 
foreninger blev involveret i projektet, fx 
solgte kvindeforeningen suppe, kaffe/te 
og æbleskiver til deltagerne. Der deltog 
omkring 400 i arrangementet, heraf en 
hel del lokale familier fra området. 
Projektet har fået udbetalt 20.000 kr. 

73. Bæredygtig Kål Jul 
2019

Teater Hund har fået støtte til at afholde 
et bydelsevent og en familiejuletræsfest 
med fokus på bæredygtighed i Krudttøn-

Bæredygtig Kål Jul ved 
Krudttønden
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den. Igennem en uge blev skoleklasser 
fra Langelinieskolen inviteret til juleværk-
steder, 2 klasser pr. dag, hvor eleverne 
fik læst julehistorier og blev præsenteret 
for måder at lave bæredygtig julepynt på. 
Der deltog ca. 135 elever i løbet af ugen 
til dette. Ugen blev afsluttet med et åbent 
familiearrangement, hvor der var arran-
geret et optog fra Teater Hunds lokaler til 
Krudttønden, hvor børnenes julekreati-
oner blev vist frem. Miljøpunkt Østerbro 
deltog til eventen, hvor de blandt andet 
stod for inspiration til bæredygtige jule-
gaver og smagsprøver på juleretter med 
kål. Til eventen deltog ca. 350 personer, 
herunder flest børnefamilier. 

Projektet har fået udbetalt 15.000 kr.

74. Sing’In Body syn-
ger og laver drama med 
gymnasieklasser

Den lokalt funderede sangskole, Sing’In 
Body, har fået støtte til at inddrage by-
delens 3 gymnasier gennem nogle 
sangworkshops med henblik på en fælles 
afsluttende koncert. Ansøger her gennem 
året flere gange forgæves forsøgt at få 
kontakt til og aftaler i stand med gymna-
sierne, og det lykkedes først sent på året 
at lave aftaler med et gymnasie (Ingrid 
Jespersens). Efter aftale med sekretari-
atet blev projektet nedjusteret. Omkring 
50 elever deltog i de 4 workshops, der 
blev afholdt. Efterfølgende har der været 
stor interesse fra gymnasiets side og god 
feedback på projektet.

Projektet har fået udbetalt 6.000 kr.

75. OCTAN 95

En borger har fået støtte til at lave en 
kortfilm med fokus på unge med diabe-
tes. Filmen skulle ikke være en informati-
onskampagne, men i højere grad vise de 
forskellige aspekter unge med sygdom-
men lever med. Filmen var tænk som et 
projekt, der involverede hele København, 

men flere optagelser skulle foregå på 
Østerbro og med lokale medvirkende. Der 
var i projektperioden forsinkelser ifm. pro-
duktion af filmen og der var udskiftning 
i kontaktperson. Umiddelbart inden jul 
blev det meddelt sekretariatet, at projek-
tet ikke var blevet gennemført, og støtten 
bortfald dermed og pengene gik tilbage 
til puljen.

76. Copenhagen Carni-
val

Fonden, Copenhagen Carnival, fik gen-
nem Østerbropuljen støtte til medfinan-
siering af det årlige karneval i Fælled-
parken. Ansøger har efter en økonomisk 
nedtur for karnevalet forsøgt at reetablere 
eventet med optog gennem København 
og efterfølgende fest i Fælledparken. Kar-
nevalet blev afholdt, men ansøger har ikke 
ønsket at besvare henvendelser fra sekre-
tariatet med påmindelser om indsendelse 
af afrapportering for at udløse støtten. 
Støtten er derfor ikke udbetalt, og er ved 
årsskiftet bortfaldet.

77. Afhjælpe og skabe 
socialt samvær

Foreningen, Dansk Etnisk Samvirke, der 
arbejder i lokalområdet Ryparken, har fået 
støtte til at afholde nogle aktiviteter for 
socialt udsatte ældre med anden etnisk 
baggrund end dansk. I projektperioden 
har der været afholdt 4 udflugter/idræts-
aktiviteter for at forsøge at forbedre sund-
hed gennem motion og samtidigt afhjæl-
pe ensomhed. Der har deltaget mellem 
10-20 personer pr. gang. Der har ligele-
des været afholdt en række møder/sociale 
cafeer, hvor i alt 54 personer har deltaget. 
Der har været opsat sedler i lokalområ-
det og rundsendt sms’er til deltagere og 
pårørende. Målgruppen er vanskelig at få 
i tale, da de ofte holder sig for sig selv og 
kan være tilbageholdende over at mødes 
med folk de ikke kender.

Projektet har fået udbetalt 10.000 kr.
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Udklip fra invitationen til ”Circular 
economy Design School Østerbro”

78. Kulturel efterårs-
bustur

Nabo Østerbro har fået støtte til at ar-
rangere en bustur til Lolland for at se 
Sukkermuseet i Nakskov. Busturen blev 
annonceret i Nabo Østerbros medlems-
blad der både sendes til medlemmer, og 
ligger på biblioteker og i lægehuse. Der 
var dog ikke så stor tilslutning til denne tur 
i forhold til de øvrige ture, der har været 
arrangeret. 24 personer og 4 frivillige 
deltog i udflugten – både kendte og nye 
ansigter.

Projektet har fået udbetalt 15.835 kr.

79. Circular economy 
Design School Østerbro

En lokal borger, Peter Vangsbo, har fået 
støtte til at lave et projekt omkring tøjde-
sign og bæredygtighed for unge klub-
medlemmer. Der blev afholdt workshops 
for deltagere fra 3 ungdomsklubber en 
weekend i december, hvor det blev drøf-
tet, hvordan unge fra udsatte boligområ-
der sammen med en designer (særligt 
med fokus på genbrugsmaterialer) kan 
være med til at udvikle deres eget nær-
område på en bæredygtig måde. I alt 
deltog 28 børn/unge og 7 pædagoger. 
Outputtet fra workshopsene skal danne 
grobund for et event på ”Earth Designer 
Day”, hvor unge i alderen 11-15 år skal prø-
ve at designe deres eget tøj ud fra gen-
brugsmaterialer.

Projektet har fået udbetalt 13.499 kr.

80. Nielsen Saloner på 
Østerbro præsenterer

Foreningen Nielsen Saloner har fået støt-
te til at afholde 4 koncerter med unge 
talentfulde musikere med efterfølgende 
nachspiel, hvor deltagerne kan møde 
musikerne over et glas vin eller lign. og 
tale om koncerten. Der blev afholdt 3 

koncerter med henholdsvis klaver-violin-
kammermusik, orgelkoncert og nytårsgal-
la med unge sangtalenter. Der var i alt ca. 
250 deltagere. Den 4. planlagte koncert 
måtte aflyses på grund af sygdom. Ansø-
ger søgte sekretariatet om at udvide nyt-
årsgallaet med ekstra musikere og bruge 
de resterende midler til dette. Dette blev 
ikke godkendt ud fra en vurdering om, 
at flere musikere ikke nødvendigvis ville 
skabe merværdi set i forhold til den ekstra 
koncert. Der var derfor et mindreforbrug i 
projektet.

Projektet har fået udbetalt 22.404,19 kr.

81. Come together

Danseskolen, Copenhagen Dance Space, 
har fået støtte til at holde en danseevent i 
Pakhus11. Da det viste sig, at huslejen var 
meget høj i pakhuset, søgte ansøger om 
at flytte aktiviteten til Krudttønden i ste-
det. Dette blev imødekommet.  Til eventet 
deltog ca. 150 personer, noget færre end 
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Gruppekram fra forestillingen
”Come Togehter” 

forventet, men ansøger vurderer, at det til 
dels skyldes tidspunktet tæt på jul.

Projektet har fået udbetalt 28.250 kr.

82. Fodboldens vokabu-
larium

Boldklubben Skjold har fået støtte til at 
afholde en gruppeudstilling, hvor 11 for-
skellige kunstnere fortolker almene ord og 
begreber inden for fodboldens verden. 
Udstillingen har været i et omklædnings-
rum, hvor publikum inviteres inden for i 
klubben for at ramme en særlig stemning. 
Formålet med projektet har været at skabe 
møder mellem folk, som ikke normalt taler 
sammen. Målgruppen for projektet blev 
nået, men hovedparten af publikum har 
været kunstinteresserede og ikke fodbold-
folk, som det ellers havde været forventet. 
Projektet har været udbredt primært gen-
nem sociale medier og gennem klubbens 
hjemmeside.

Projektet har fået udbetalt 20.000 kr.

83. Univers på vers – på 
tværs af generationer

Musiker, Anders Jacobsen har fået støt-
te til at afholde 4 koncerter på bydelens 

plejehjem for plejehjemsbeboere og 
skoleklasser. Koncerterne blev spillet på 
Fælledgården, Kærbo, Arendse og Kil-
devæld Sogns Plejehjem, hvor beboere 
og interesserede pårørende kunne høre 
koncerterne. Samtidigt var der også invi-
teret børn fra Holbergskolen (nordvest), 
Heibergskolen og Kildevældsskolen. 
Der har været ca. 50 ældre pr. koncert og i 
alt ca. 100 skolebørn. Koncerterne har ikke 
været annonceret offentligt, men der har 
været hængt plakater op på plejecentre 
og skoler samt telefonisk kontakt.

Projektet har udbetalt 48.000 kr.

84. Azibi

En lokal borger, Ole Caspersen, har fået 
støtte til at afholde en event på Østerbro 
(gerne i Nordhavn) med populær elektro-
nisk musik. 
Ansøger har haft undersøgt forskellige 
muligheder for afholdelsessteder, som 
både skulle egne sig til musikgenren, 
være økonomisk mulig og kunne rumme 
en vis mængde mennesker. 
Projektet blev ikke afholdt som planlagt i 
foråret 2019, og der blev givet udsættelse. 
Dog meddelte ansøger sekretariatet i de-
cember, at projektet ikke kunne gennem-
føres, og støtten faldt tilbage i puljen.

85. Fantastiske fortæl-
linger i universer

Kultur Ø har fået støtte til at afholde en 
række workshops for børn 2-11 år i forbin-
delse med børnelitteraturfestivalen. Der 
blev afholdt 6 workshops for børnehave-
børn og indskolingsbørn, hvor børnene 
har skullet lave små dukker og lege hi-
storien frem og bygge universer op om-
kring hovedfigurerne i en række kendte 
danske børnebøger (Vitello og Cirkeline). 
Der blev efterfølgende afholdt en fest på 
Øbro-Jagtvej bibliotek, hvor børn og for-
ældre kunne se de udstillede dukker. Der 
deltog ca. 140 børn i workshopsene og 
80 personer i den afsluttede fremvisning. 
Projektet har skabt stor synlighed på so-
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Skuespilleren Therese Glahn 
ved ”Bæredygtig Kål-Jul”

ciale medier hvor mere end 2000 havde 
vist interesse. Det er tanken at metoden 
fra workshopsene skal bruges fremadret-
tet ved evt. senere projekter.

Projektet har fået udbetalt 20.000 kr.

86. Miracle Kid

En borger, Joshua Canfield, har fået støtte 
til at holde et foredrag med danseopvis-
ning for børn og unge. Foredraget hand-
ler om at være barn af en fattig familie 
og lykkedes i samfundet på trods af en 
svær opvækst. Ansøger fandt efter kontakt 
med skoler, klubber mv. ud af, at det ikke 
var muligt at samle deltagerne inden jul 
2019. Projektet blev derfor afslyst. Der var 
stor interesse fra institutionerne i at del-
tage, og ansøger har derfor bedt om at få 
støtten genbevilget i 2020. 
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Statistik om Østerbropuljen
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Østerbropuljen ansøgt og bevilget beløb og reelt regnskab 2015-2019

Gennemsnit af ansøgninger og bevilinger

2019 2018

Ansøgt beløb gennemsnit

Bevilget beløb gennemsnit

32.114,00 31.300,00

14.747,0017.376,00

Ansøgt beløb i kr. Regnskab  i kr.Bevilget beløb i kr.

2015

2016

2017

2018

2019

7.779.216 2.169.187 1.800.472

1.037.064

1.305.199

1.346.704

1.645.723

1.428.599

1.757.307

1.607.470

1.931.925

5.069.222

4.045.022

3.411.650

3.564.640
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Antal ansøgninger

Østerbropuljen 2015 - 2019

Bevilgede ansøgninger 2019 fordelt efter ansøgningsrunde

I procentI procent Bevilgede ansøgninger
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Antal bevilgede ansøgninger fordelt efter afholdelsessted

Overblik over antal bevilgede ansøgninger fordelt efter afholdelsessted (kvarter)

AntalKvarter I procent
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Kort over Østerbro inddelt i 7 kvarterer. 

De angivne tal markerer det antal projekter 
som har fået støtte i de respektive områder.

Ryvangkvarteret

Svanemøllekvarteret

Rosenvængetkvarteret Århusgadekvarteret

LyngbyvejkvarteretFælledparkenkvarteret
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Oversigt over bevilgede 
projekter og evaluerings-
resumeer
Lynpuljen 2019
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1. Ukøn Poesi

En borger har fået støtte til at afholde to 
events på KBH+ på Emblasgade, hvor 
unge poeter får mulighed for at læse 
deres egne værker op og gå i dialog med 
deltagerne. Det er en åben scene, hvor 
svære emner tages op som fx feminisme, 
seksualitet og identitet. Der var en god fe-
edback fra publikum og en god bredde i 
deltagerne. Ansøger har været glad for at 
få muligheden for at lave et projekt med 
støtte fra Lynpuljen, og lærerigt da man 
selv har skullet stå for budget, produkti-
onsplan og lignende. Projektet har været 
reklameret gennem sociale medier, men 
ansøger har oplevet, at det især har været 
mund til mund reklamen, som har virket.

Projektet har fået udbetalt 6.996 kr.

2. Grotesk – kropsposi-
tivistisk bootcamp

Ansøger har fået støtte til at afholde et 

event med en bootcamp over en weekend 
på KBH+ for kvinder. Eventet skal sæt-
te fokus på, hvordan kvinder ofte bliver 
bedømt ud fra ydre kriterier og kan have 
svært ved at stå ved, hvem de er. Der var 
god interesse om projektet, og flere af 
deltagerne oplevede det som positivt, at 
kunne lov at være sig selv i et trygt rum 
sammen med andre. Der var lidt udfor-
dringer i planlægningsgruppen omkring 
forventningsafstemning, men alt forløb 
som planlagt.

Projektet har fået udbetalt 4.629 kr.

3. Små problemer

Ansøger har fået støtte til at lave sin egen 
danseforestilling for unge og med unge 
dansere i Krudttønden. Ansøger er selv 
professionel danser og har med dette 
projekt fået mulighed for selv at skabe en 
forestilling ud fra egne ideer og tanker. 
Deltagerne var elever og lærere fra skoler 
og fritidsinstitutioner. Det var lidt af en 
udfordring at få institutionerne til at ven-
de tilbage på henvendelser, men alligevel 

Projektnavn Ansøgt beløb Bevilget beløb

7

6

5

4

3

2

1 Ukøn poesi

Grotesk - Kropspositivistisk bootcamp

Små problemer

Fælledparken 3x3 Summer Ball

Ukøn poesi

Ukøn poesi - opstart af frivilliggruppe

Julekoncert og juletræstænding

I alt kr. 

7.000,00 7.000,00

5.000,005.000,00

11.000,00

15.000,00 15.000,00

6.000,00

5.000,00 5.000,00

6.000,00

10.073,99

59.073,99 59.073,99

10.073,99

11.000,00

Oversigt over bevilgede projekter

Evalueringsresuméer
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lykkedes det at samle ca. 150 unge til at se 
forestillingen.

Projektet har fået udbetalt 11.000 kr.

4. Fælledparken 3x3 
Summer Ball

Ansøger har fået støtte til at afholde en 
street-basketballturnering i Fælledparken 
for små hold. Projektet blev en stor suc-
ces, og det lykkedes at få tiltrukket 32 hold 
i alderen 9-18 år. Ansøger vurderer at fle-
re hundrede var forbi og se på kampene. 
Vejret var fint, og det hjalp til at skabe en 
stemning og få folk til at hænge ud. Hvis 
projektet skal holdes igen, vil det være 
fint, hvis der kunne være flere frivillige til 
at hjælpe til på dagen. Der var god stem-
ning men nogle gange lidt kaotisk.

Projektet har fået udbetalt 14.919 kr.

5. Ukøn Poesi #2

Ansøger har fået støtte til at afholde 2 
events i KBH+ med oplæsning af poesi 
og debat. Der var god interesse omkring 
begge arrangementer, og der kom mel-
lem 70 og 100 personer pr. gang. Der er 
ved at være opbygget en fast kreds om-
kring projektet og kommunikationen er 
derved blevet lettere.

Projektet har fået udbetalt 5.237 kr.

6. Ukøn poesi – opstart 
af frivilliggruppe

Ansøger har fået støtte til at oprette et 
frivilligt netværk omkring projektet ”Ukøn 
poesi”. Der blev samlet en projektgrup-
pe, der fik til opgave at stable et lille event 
på benene i regi af projektakademiet på 
Emblasgade. Eventen blev ikke afholdt, 
men der er lagt planer for forskellige åbne 
aktiviteter i starten af 2020. Projektet har 
derfor kun fået udbetalt en lille del af støt-
ten.

Projektet har fået udbetalt 139 kr.

7. Julekoncert og jule-
træstænding

En borger har fået støtte til at afholde et 
event med koncert i forbindelse med jule-
træstænding. Ansøger står som juletræs-
sælger på BOPA Plads og vil gerne lave 
et julearrangement som involverer lokal-
området – boligforeninger, cafeer mm. 
Der var ca. 100 personer mødt frem til 
eventet, og der var god stemning og godt 
samarbejde med Café Bopa. Det viste sig 
at være vanskeligere at få et samarbejde 
med boligforeningerne, da alt skulle be-
sluttes på bestyrelsesmøder, hvilket sin-
kede processen.

Projektet har fået udbetalt 10.074 kr.

Fælledparken 3x3 Summer Ball
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Oversigt over bevilgede 
projekter og evaluerings-
resumeer
Kulturhavnspuljen 2019
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1. Nordhavn i farver

Den frivillige forening, Musik i Farver, 
har fået støtte til at arrangere opstilling 
af en scene under Kulturhavnsfestivalen 
i Nordhavn og arrangering af koncerter 
med både lokale bands, musikskoler og 
større musiknavne. Scenen gav mulighed 
for, at der var et samlet sted som centrum 
for underholdningen under festivalen, 
hvor eksterne arrangører fik lov at bruge 
scenen til deres aktiviteter. Scenen var 
baggrund for ca. 200 personer heraf 100 
børn og unge med forskellige optræde-
ner. Festivalen blev i år udvidet med en 
ekstra spilledag, og publikumsantallet 
blev derfor væsentligt større end først 
antaget. Det antages at festivalen har haft 
15.-20.000 deltagere i alt fordelt over 
weekenden. 

Projektet har fået udbetalt 82.660 kr.

2. Dit liv fortæller
Ansøger har fået støtte til at afholde en 
30 minutters events med storytelling 
med musikalsk akkompagnement og ef-
terfølgende workshops, hvor deltagernes 
involveres. Der lægges i workshopsene 
vægt på at give deltagerne mulighed for 
at fortælle en historie fra deres eget liv. 
Til historiefortællingen var der ca. 40 
tilhørere foruden folk der lyttede med, 
kortere eller længere tid. Til workshoppen 
var der 10 deltagere. Det viste sig lidt van-
skeligt at gennemføre projektet på grund 
af lydniveauet på festivalen, som var ret 
højt.

Projektet har fået udbetalt 5.022 kr.

Oversigt over bevilgede projekter

Evalueringsresuméer

Projektnavn Ansøgt beløb Bevilget beløb

8

9

10

11

7

6

5

4

3

2

1 Nordhavn i farver

Dit liv fortæller

Fernisering og fællesmalerier

Koncert med koret Verdens Sirener

Youth for Development Denmark deltager i Kulturhavn 2019

Kulturhavn Nordhavn

Et iskoldt gys i Nordhavnsbassinet i Nordhavn

Mal, tegn og tryk med fisk

The Long Dash: Copenhagen

Copenhagen Theatre Circle

I alt kr.

Koncert med Nordhavnskoret

121.565,00

194.823,00 155.918,00

82.660,00

5.563,00 5.563,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

12.000,00

11.500,00

12.000,00

11.500,00

8.324.,00 8.324.,00

2.000,00

1.000,00 1.000,00

2.000,00

14.871,00 14.871,00

4.000,00 4.000,00
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3. Fernisering og fælles-
maleri

Den lokale kunstner, Careless Confetti, 
fik støtte til at lave et fælles maleri under 
Kulturhavnsfestivalen og afholdelse af 
en fernisering af sidste års fællesmale-
ri. Kunstneren opstillede store lærreder 
opsat på plader på Göteborg Plads, som 
interesserede kunne male på. Der var stor 
interesse for at deltage i maleriet, særligt 
blandt børnefamilier, men alle alders-
grupper deltog hen over weekenden.

Projektet har fået udbetalt 6.960 kr.

4. Koncert med koret 
Verdens Sirener

Ansøger, der er dirigent for koret ”Ver-
dens Sirener”, har fået støtte til at afholde 
en koncert med Verdens Sirener på Kul-
turhavnsfestivalen. Koret er et internatio-
nalt kvindekor med 36 forskellige nationa-
liteter. Der var stor tilslutning til koncerten 
både fra lokale beboere men også fra folk 
fra hele Storkøbenhavn.

Projektet har fået udbetalt 12.000 kr.

5. Youth for Develop-
ment Denmark på Kul-
turhavn

Foreningen, Youth for Development 
Denmark, har fået støtte til at deltage på 
Kulturhavnsfestivalen og fortælle om ar-
bejdet med socialt udsatte borgere. For-
eningen arrangerede en trommeworks-
hop, hvor interesserede børn og voksne 
kunne prøve at spille afrikanske trom-
merytmer og afslutningsvis sætte det 
samme til en lille koncert. 

Projektet har fået udbetalt 8.234 kr.

6. Koncert med Nord-
havnskoret

Det lokale kor, Nordhavnskoret, fik støtte 
til at give en koncert under Kulturhavns-
festivalen på Göteborg Plads. 16 sange-
re deltog i koncerten og ca. 100 kom og 
hørte koncerten. Der var god stemning 
på pladsen og forhåbentlig er koncerten 
med til at trække flere medlemmer til det 
nyoprettede kor.

Projektet har fået udbetalt 2.000 kr.

Logo og dato for Kulturhavn 
Festival 2019
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7. Kulturhavn Nordhavn

Dansegruppen Deeps Dancing Divas, 
har fået støtte til at indkøbe indiske dan-
sekostumer til en danseforestilling i for-
bindelse med Kulturhavnsfestivalen. Til 
forestillingen blev lavet en 45 minutters 
workshop, hvor børn fik mulighed for at 
prøve selv at danse indisk dans. 35 børn 
og 3 voksne deltog.

Projektet har fået udbetalt 1.000 kr.

8. Et iskoldt sommergys 
i Nordhavn

Nordhavns vinterbaderklub, Norvin, har 
fået støtte til at lave et event i forbindelse 
med Kulturhavnsfestivalen. Foreningen 
havde arrangeret et kæmpe isbad med 
isterninger, som deltagerne kunne tage 
bad i og derefter en tur i sauna. Ca. 60 
personer prøvede denne ”vinterbadning”. 
Formålet med eventen var både at vise 
deltagerne lidt mere om vinterbadning 
og at skabe opmærksomhed på det nye 
aktivitetshus, der åbner i 2019.

Projektet har fået udbetalt 11.500 kr.

9. Mal, tegn og tryk 
med fisk
En lokal kunstner, Jane Maria Petersen, 
har fået støtte til at afholde to workshops 
for børn og deres familier. Deltagerne 

skulle male/ tegne fisk eller lave linolium-
stryk. En lokal fiskemand havde sponseret 
en række forskellige hele fisk, som lå mo-
del. Der deltog ca. 80 børn pr. dag – i alt 
170 personer.

Projektet har fået udbetalt 7.000 kr.

10. The Long Dash: 
Copenhagen
 
Foreningen FUKK har fået støtte til at af-
holde et event omkring klimaforandringer 
i forbindelse med Kulturhavnsfestivalen. 
Nogle skuespillere skal agere i et frem-
tids-København, når vandstanden er ste-
get. Samtidigt går skuespillerne i dialog 
med tilhørerne om ideer og løsning i for-
bindelse med klimaproblematikken. Der 
var god tilslutning til projektet på tværs 
af generationer og ca. 150-200 personer 
deltog.

Projektet har fået udbetalt 14.871 kr.

11. Copenhagen Theatre 
Circle

Teaterforeningen, Copenhagen Theatre 
Circle, har fået støtte til at leje lydudstyr 
for at muliggøre deres forestilling på 
Kulturhavnsfestivalen. Der blev vist små 
bidder af hele sæsonens repertoire, pan-
tomime og børnemusical.

Projektet har fået udbetalt 3.937 kr.

Kulturhavn 2019
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Statistik over bevilgede 
projekter

Alle eksterne puljer 2019
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Antal bevilgede ansøgninger (Østerbropuljen, Lynpuljen 
og Kulturhavnspuljen) fordelt efter primær målgruppe

Fordelingen mellem nye og kendte ansøgninger/ projekter

Målgrupper

Nye og kendte ansøgninger / projekter

42%

20%

25-65 år

65+ år

0-6 år

6-16 år

16-25 år

11%

11%

16%

Kendt ansøger, kendt projekt

Kendt ansøger, nyt projekt

Ny ansøger, kendt projekt

Ny ansøger, nyt projekt

0 105 15 20 25 30 35 40
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Fordeling af tidligere støttede projekter

Støttet 3 gange eller flere
Støttet 1-2 gange

42%
42%

42%58%
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Egne projekter
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Oversigt over bevilgede 
egne projekter
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Projektnavn Bevilget beløb Regnskab

23

24

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Borgerinddragelsesaktiviteter

Indkøb, PR og kommunikation

Øvrige aktiviteter

I alt kr.

Indkøb af merchandise

Informationspulje 2019

Borgermøde ældrepolitik

Luftforurening borgermøde

ØsterbroWeekend

Borgermøde om BørneRiget

Valgmøde folketingsvalg

Naturpark Nordhavn

Borgermøde II luftforurening

Netværksmøde kultur

Spørgeskema krydstogt

Stormøde kulturnetværk

KP19 Dialog

Nytårskur

Merchandise

Cykelfolder

Ekstra borgerpanel

Forårsbanko

Fastelavnsfest

Efterårsbanko

Jul for de ældre

Målinger af partikler

Borgermøde om biblioteksstrategi

Kulturhavnspulje (annoncering)

36.000,00

22.000,00

22.000,00

227.000,00

16.000,00

21.000,00 15.546,00

75.000,00 75.000,00

23.000,00

25.000,00

38.500,00 38.485,00

42.000,00 31.895,00

80.000,00

20.000,00

33.000,00

15.000,00

2.000,00 2.000,00

20.000,00

18.000,00

30.000,00

20.500,00

20.000,00

17.500,00 18.804,00

16.005,00

16.514,00

29.176,00

12.474,00

16.462,00

4.827,00

6.000,00 6.000,00

0

17.589,00

63.908,00

7.000,00 7.000,00

11.0996,00

24.877,00

4.557,00

212.295,00

469.279,00

109.435,00

1.236.980,00836.500,00

94.493,00

13.859,00

10.135,00

27.734,00

14%

70%

16%

Indkøb, PR og kommunikation

Borgerdialogaktiviteter

Øvrige aktiviteter
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Evalueringsresuméer
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1. Nytårskur

Den 31. januar skød lokaludvalget året i 
gang med nytårskur i Krudttønden. Godt 
100 borgere, foreningsrepræsentanter, 
puljeansøgere og øvrige samarbejdspart-
nere lagde vejen forbi og dyrkede netvær-
ket og hørte om Lokaludvalgets arbejde. 
Det var en festlig eftermiddag med lække-
rier og god loungemusik. Lokaludvalgets 
formand berettede om året der var gået, 
og kastede et blik frem på 2020. 
Udgifterne dækkede annoncering (to 
kvartsides annoncer i Østerbro Avis samt 
facebookboost), lokaleleje, underhold-
ning, forplejning og drikkevarer. 

2. Borgermøde om 
kommunens nye ældre-
politk

Lokaludvalget afsatte midler til at afhol-
de et borgermøde den 5. februar i Nabo 
Østerbro i forbindelse med den offentlige 
høring af kommunens nye ældrepolitik. 
En repræsentant fra Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen kom ud og præ-
senterede hovedlinjerne i politiken og 
besvarede tilhørernes spørgsmål. Der 
var ca. 25 borgere, primært ældre, mødt 
frem. Udgifterne til projektet dækker over 
annoncering af mødet samt lokaleleje og 
forplejning i Nabo Østerbro.

3. (og 8) Borgermøder 
om luftforurening 
Der blev afholdt to borgermøder om 
luftforurening, først i Østerbrohuset d. 6. 
februar (ca. 40 borgere) og efterfølgende 
i Charlottehaven d. 23. maj (ca. 35 bor-
gere). Til begge borgermøder gav Kåre 
Press Kristensen fra Det Økologiske Råd 
oplæg om luftforurening fra krydstogt-
skibe, brændeovne og trafik. Sekretariatet 
har efterfølgende skrevet om møderne på 
hjemmeside.  
Udgifterne til møderne dækkede et ho-
norar til oplægsholderen, annoncering i 

lokalavisen samt lokaleleje og forplejning 
til møderne.

4. Østerbroweekend

Østerbroweekend blev afholdt i Fælled-
parken i weekenden den 1. og 2. juni. 
Lokaludvalget havde bevilget 215.000 kr. 
til arrangementet. 
Der var et uofficielt mål om have 30 delta-
gende foreninger, som næsten blev nået: 
28 foreninger deltog, hvoraf 25 havde 
boder i telte som foreningerne delte 2 og 
2. Der var en bred pallette med tilbud in-
denfor idræt, kultur, børneaktiviteter, bæ-
redygtighed, sundhed, ældre og erhverv. 
På den måde kom vi godt i mål med at 
skabe synlighed på foreninger, frivillig-
hed og at understøtte netværk mellem 
aktører. Det fungerede især godt at have 2 
foreninger pr. telt, og både de besøgende 
borgere og de deltagende foreninger gav 
positive tilbagemeldinger på foreninger-
nes aktiviteter, som generelt både var 
godt planlagt og gennemført. Bydelsfes- 
tivalen havde i 2019 ca. 2000 besøgende 
borgere. Udover foreningernes telte, var 
ballonklovnen og bandet Nola Love store 
succeser.  
Det vurderes at man i fremtiden kan be-
nytte festivalen til i endnu højere grad at 
skabe synlighed omkring Lokaludvalgets 
arbejde og dialog med borgerne. 
Udgifterne blev blandt andet brugt til 
kommunikation og annoncering, logistik 
og leje af scene, borde og telte, ekstern 
facilitator (Søren Sloth) samt forplejning 
og underholdning i form af bands og bal-
lonklovn.  
De faktiske udgifter holdt sig inden for 
budgettet, endda med et lille overskud. 

5. Borgermøde om 
BørneRiget

Sammen med Teknik- og Miljøforvalt-
ningen og Nørrebro Lokaludvalg arran-
gerede lokaludvalget et borgermøde på 
Rigshospitalet, hvor forvaltningen præ-
senterede lokalplanforslaget for det nye 
børnehospital, BørneRiget. De nye byg-
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ninger skal placeres på den nordvestlige 
del af Rigshospitalets område, hvilket bl.a. 
betyder nedrivning af fredede bygning-
er og fældning af en del ældre træer. Det 
blev derfor vurderet at planerne var tilpas 
kontroversielle til at præsentere for inte-
resserede borgere. Udgifterne har dækket 
annoncering af mødet samt forplejning i 
form af kaffe og kage. 
På mødedatoen var det stormvejr, hvilket 
medførte at der kun kom et par få borgere 
til mødet ud over nogle lokaludvalgsmed-
lemmer. Der var desuden sket en misfor-
ståelse med Rigshospitalets køkken, så 
forplejningen blev ikke leveret og der blev 
således ikke faktureret for dette. 

6. Valgmøde Folketings-
valg

Lokaludvalget afsatte i forbindelse med 
Folketingsvalget i juni 2019 midler til at 
afholde et lokalt valgmøde den 27. marts i 
Østerbrohuset, hvor partierne kunne stille 
med hver én kandidat til en paneldebat. 
Alle partier blev inviteret til at stille med 
en lokal folketingskandidat og 11 del-
tog. Der blev lagt vægt på, at politikerne 
kom med et oplæg med udgangspunkt i 
Østerbro, og derefter blev debatten ud fra 
tilhørerspørgsmål givet fri. 
Udgifterne til projektet dækkede annon-
cering af mødet, forplejning samt lokale-
leje i Østerbrohuset. 

7. Naturpark Nordhavn

Lokaludvalget gik sammen med 10 for-
eninger, heriblandt Danmarks Natur-
fredningsforening (DN) og Miljøpunkt 
Østerbro om at danne en gruppe, ”Nord-
havns Naturvenner”, med henblik på at 
få afsat et større areal til naturpark i ydre 
Nordhavn. Ifølge By og Havns revidere-
de strukturplan var der afsat 28 ha til en 
naturpark i Nordhavn.
Lokaludvalget afsatte midler til medfinan-
siering af honorar til en landskabsarkitekt 
for at tegne et alternativt forslag til en 
park på ca. 100 ha samt en efterfølgende 
dialogproces med lokale interessenter 
og østerbroborgere i øvrigt. Der blev 
afholdt to borgermøder i Østerbrohuset, 
det første den 22. august, hvor primært 
foreninger med særlig interesse i den 
fremtidige brug blev præsenteret for det 
alternative forslag. Det andet møde blev 
holdt den 5. september og var offentligt, 
hvor landskabsarkitekten præsenterede 
forslaget.
Projektet var et samarbejdsprojekt finan-
sieret af DN og lokaludvalget, men pro-
jektstyringen lå hos DN. Det gav nogle 
udfordringer i forhold til afregning, bl.a. 
med momstekniske spørgsmål.

Stemningsbillede fra Østerbro Weekend
Foto: Charlotte Brøndum
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8. Borgermøde 2 luft-
forurening

Se afsnit 3.

9. (og 11) Stormøder om 
kultur

Lokaludvalget har ad 2 omgange afsat 
midler til stormøder for bydelens kultur-
skabere med henblik på at arbejde for at 
finde en fælles Østerbroidentitet. Lokale-
udvalget arrangerede i maj og november 
to stormøder for Østerbros kulturskabe-
re. Til det første møde blev der bevilget 
25.000 kr. og 7.000 kr. til mødet i novem-
ber. Det første møde blev holdt efter et 
forløb med studieture. Herefter blev der 
nedsat en arbejdsgruppe med kulturaktø-
rer, som har arbejdet sig henimod stor-
mødet i november. 
Begge stormøder har tjent formålet på 
den ene side at samle op på en forud-
gående proces imens de samtidig har 
været fremadskuende og sat en retning 
for arbejdet med kulturudviklingen på 
Østerbro. Der er imellem møderne blevet 
gjort et stort stykke arbejde, hvilke både 
var tydeligt til novembermødet i Villa 
Kultur, hvilket det også bliver til det næste 
stormøde i Enigma til februar 2020. Der 
har desuden været stor interesse for både 
møderne og arbejdet, der er blevet lagt 
mellem dem. 

10. Spørgeskemaunder-
søgelse blandt kryds-
togtturister

Formålet med undersøgelsen var, at få 
indblik i krydstogtpassagerernes villighed 
til at betale for ekstraomkostningerne ved 
omlægning til landstrøm. Resultaterne 
skulle fremvises til en af Det Økologiske 
Råd planlagte konference om landstrøm 
på Christiansborg d. 24. september. Der 
blev i august afsat 38.500 kr. svarende 
til halvdelen af undersøgelsens pris. Det 
Økologiske Råd udførte undersøgelsen, 

og der blev nedsat en ad hoc arbejds-
gruppe blandt lokaludvalgsmedlemmer-
ne.  
Mellem d. 22. august og 18. september 
blev der uddelt 7.500 visitkort med link til 
undersøgelsen til engelsktalende kryds-
togtpassagerer ved Orientkaj og Lan-
gelinje. Undersøgelsen blev lukket d. 5. 
oktober, og her var der indsendt 117 svar. 
Set i relation til undersøgelsens pris har 
hver enkelt af de 117 besvarelser kostet 
658 kr. Lokaludvalget har altså betalt 329 
kr. pr besvarelse.  
Afrapporteringen blev fremlagt af Kåre 
Press Kristensen på lokaludvalgsmødet i 
oktober. Rapporten konkluderer, at 86 % 
af krydstogtpassagererne er villige til at 
betale en merpris for at skibene benytter 
landstrøm og giver anbefalinger til vide-
re politisk arbejde. Med 117 besvarelser 
er grundlaget for rapportens konklusion 
temmelig spinkel. Undersøgelsen giver 
i bedste fald et praj om passagerernes 
holdning til landstrøm, og kan i større 
grad bruges som argument for, at der bør 
laves nye undersøgelser end en egentlig 
konklusion på passagerernes betalingsvil-
lighed. Undersøgelsen er ikke blevet delt 
på lokaludvalgets hjemmeside eller Face-
book-side. 
Undersøgelsen kunne med fordel have 
været sat i gang tidligere på sæsonen, så 
den ikke var nødsaget til at blive hasteud-
ført pga. konferencen d. 24. september. 
Det havde også givet ad hoc arbejdsgrup-
pen, Det Økologiske Råd og sekretariatet 
mere tid til at nå til enighed om formule-
ringerne i spørgeskemaet. Til spørgeske-
maundersøgelser vil det fremover være 
mere hensigtsmæssigt, at lokaludvalget 
samarbejder med virksomheder, med 
mere erfaring inden for udformning af 
spørgsmål, indsamling og analyse.

Stemningsbillede fra Østerbro Weekend
Foto: Charlotte Brøndum
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11. Stormøder om 
kultur

Se afsnit 9.

12. KP19 dialogaktivite-
ter

I forbindelse med den offentlige høring 
af forslag til Kommuneplan 2019 afsatte 
lokaludvalget midler til tre dialogspor, 
henholdsvis en SoMe-kampagne, et bor-
germøde og kaffevognsarrangementer i 
de 7 kvarterer.

Formålet med SoMe-kampagnen var at 
starte en dialog med Østerbroerne om 
udvalgte, relevante emner for at få materi-
ale til inddragelsens efterfølgende aktivi-
teter samt skabe en mulighed for interak-
tion med borgerne og borgerne imellem. 
Kampagnen løb fra 4. – 11. september. 
De 3.000 kr. blev fordelt over seks op-
slag, som alle blev promoveret for 500 kr. 
Opslagene blev promoveret sideløbende 
med kaffevognsmøderne og udgjorde 
således også en reklamesøjle herfor også. 
Fem opslag blev udformet som forskellige 
statements, som skulle sætte forskellige 
problematikker fra Østerbro på spidsen 
og dermed sætte gang i samtalen, hvilket 
lykkedes i de fire tilfælde. Her lå række-
vidden mellem 2.888 og 6.364 personer 
med mellem 185 og 723 interaktioner, 
hvilket er markant højere end ved opslag, 
som ikke promoveres. Selvom flere af op-
slagene var skarpt vinklet, blev der holdt 
en meget fin tone i diskussionerne, hvor 
de deltagende præsenterede meget for-
skellige holdninger. Der var meget få, som 
skrev provokerende kommentarer for at få 
følelsesladede reaktioner og de grænse-
søgende opslag blev enten ignoreret eller 
mødt med venlighed. 
Kampagnen har givet et godt indtryk af 
online diskussionskultur blandt vores Fa-
cebook-følgere.  
En sideeffekt af kampagnen var, af lokal-
udvalgets Facebook-side fik ca. 180 ”likes” 

mere over en periode på to uger, hvor der 
typisk vil være 10-15 nye likes, når vi ikke 
promoverer opslag. Den tydelige effekt 
herfra, sammen med inspiration fra an-
dre lokaludvalgssekretariater, har betydet 
at der i 2020 er afsat midler til generel 
annoncering af lokaludvalget på sociale 
medie-platforme.   

Den 25. september afholdt lokaludvalget 
et dialogmøde mellem politikere fra Bor-
gerrepræsentationen og borgere i byde-
len.  
Af politikere deltog Mette Annelie Ras-
mussen (R), Kim Hjerrild (Å) og Karina 
Vestergaard (Ø). Mødet var besøgt af ca. 
40 borgere, der deltog i diskussion. Først 
i plenum med de tre politikere, og deref-
ter i workshops, hvor politikerne også var 
med. 
Udgifterne blev brugt på lokaleleje, for-
plejning og annonce i Østerbro Avis. 

Der blev afsat midler til at tage ud til de 
7 kvarterer med kaffevogn og indsamle 
input fra borgerne ud fra et spørgeskema. 
Spørgeskemaet blev lavet ud fra et op-
læg fra Center for Byudvikling med fokus 
på kommuneplansforslagets temaer og 
dilemmaer. Der blev indsamlet ca. 450 
besvarelser fra borgerne. Der var klart flest 
besvarelser på de destinationer, som blev 
besøgt på weekenddage. Flere borgere 
gav udtryk for enten via mail eller Face-
book, at det er vanskeligt at nå at deltage, 
hvis aktiviteten ligger inden for almindelig 
arbejdstid.

13. Informationspulje

Lokaludvalget har gennem de seneste år 
haft afsat en pulje til brug for annoncering 
af puljefrister, PR i forbindelse med lokal-
udvalgets generelle arbejde samt til uop-
sættelige borgerdialogaktiviteter, hvor 
det ikke er muligt at nå at bevilge midler 
på et lokaludvalgsmøde. Formanden har 
fået mandat til løbende at give bevillinger 
inden for en ramme på op til 20.000 kr. 
med efterfølgende orientering af lokalud-
valget i uopsættelige sager.
Der har i 2019 været mindre brug af in-
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formationspuljen, da en del af de faste 
PR-udgifter er blevet mindre, bl.a. på 
grund af skift fra udbyder af hjemmeside 
og nyhedsbrev, der er blevet billigere. 
Desuden har der forsøgsvis kun været 
annonceret én gang i lokalavisen ifm. 
puljefrister. Mindreforbruget betød, at lo-
kaludvalget i oktober valgte at nedjustere 
puljen med 70.000 kr.

14. (og 15) Indkøb af 
merchandise x2

Lokaludvalget bevilgede 22. maj 20.000 
kr. til indkøb af banner og muleposer med 
Lokaludvalgets logo og logoskrift. Dette 
merchandise havde – og har – til formål 
at skabe synlighed omkring lokaludvalget 
samt lokaludvalgets arbejde og puljer.  
Banneret anvendes hovedsageligt i for-
bindelse med Lokaludvalgets større, egne 
arrangementer. Det stilles op et synligt 
sted og kan dermed fungere som et pej-
lemærke og reklamebanner, så arrange-
mentsdeltagere kan lokalisere lokaludval-
get hvis de har brug for at finde det, og på 
afstand kan afkode, hvem der har stået for 
et givent arrangement. Derudover blev 
der trykt muleposer med Lokaludvalgets 
logo, som blev delt ud ved udvalgte ar-
rangementer. Der blev produceret versi-
oner med både lang og kort hank, for at 
ramme forskellige målgrupper og disses 
forskellige behov for hhv. at bruge mule-
posen som indkøbsnet eller anden trans-
port.  

Lokaludvalget afsatte den 18. december 
midler til genoptryk af muleposer og 
paraplyer samt indkøb af beach-flag og 
roll-ups til brug for lokaludvalgets borger-
rettede aktiviteter. Da det ikke var muligt 
at få fabrikeret og leveret varerne i kalen-
deråret 2019, var det rent regnskabstek-
nisk ikke muligt at fakturere udgifterne på 
2019-budgettet, og lokaludvalget genbe-
vilgede midlerne af 2020-budgettet.

15. Indkøb af merchan-
dise

Se afsnit 14.

16. Cykelfolder

Sammen med Indre By, Nørrebro, Vester-
bro og Christianshavns Lokaludvalg ind-
gik Østerbro lokaludvalg en aftale om et 
samarbejde med Teknik- og Miljøforvalt-
ningen om finansiering af en genoptryk-
ning af en folder med cykelregler. Folde-
ren, der er publiceret på flere forskellige 
sprog, henvender sig til turister i byen, da 
det er lokaludvalgets oplevelse, at de tu-
rister, der låner eller lejer cykler, er usikre 
på cykelreglerne og kulturen. 
Udgifterne gik til at dække en del af prisen 
for genoptrykket. 

17. Borgermøde om 
biblioteksstrategi

Københavns Kommune gik i 2019 i gang 
med at lave en ny strategi for biblioteker-
ne i byen, og lokaludvalgene blev i den 
forbindelse inviteret til dialog sammen 
med Kultur Ø. 
Østerbro Lokaludvalg holdt derfor sam-
men med Indre By Lokaludvalg og bib-
liotekerne et borgermøde om planen 4. 
februar på Østerbro Bibliotek. 

Mødet bestod af gruppedrøftelser om 
indsatserne i strategien samt prioritering 
af dem samt spørgsmål og kommentarer 
i plenum.  Desuden var der plenum om 
mulighederne for at pege på suppleren-
de perspektiver og give input til de lokale 
biblioteker. 
Der deltog ca. 25 personer til mødet. 
Udgifterne blev brugt til annoncering af 
arrangementer i Østerbro Avis. 

18. Kulturhavnspulje

Lokaludvalget besluttede at nedsætte en 
særlig pulje øremærket aktiviteter i forbin-
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delse med Kulturhavnsfestivalen i Nord-
havn. Der blev afsat 150.000 kr. til selve 
puljen (se afsnit om Kulturhavnspuljen) 
og 2.000 kr. til annoncering af de 3 an-
søgningsfrister. Der blev primært annon-
ceret via Facebook, men der blev også sat 
en annonce i Nordhavn Avis.

19. Supplering af 
borgerpanel

I 2016 oprettede Østerbro Lokaludvalg 
et elektronisk Borgerpanel. Invitationen 
til borgerpanelet blev sendt ud i e-boks 
til alle indbyggere på Østerbro over 15 år 
med en e-boks adgang. 
For at holde panelet opdateret, blev der i 
februar 2019 bevilget penge til at udsen-
de invitationsmails til dem, der er flyttet 
til bydelen eller er fyldt 15 siden 2016. Der 
blev udsendt mail til godt 17.000 perso-
ner. 
Der var udgifter til KMD, der står for ud-
sendelsen af mails i e-boks. 

20. Forårsbanko

Søndag den 7. april blev der afholdt ban-
koarrangement for bydelens ældre, svage 
og ensomme borgere. I samarbejde med 
Nabo Østerbro, inviterede Lokaludvalget 
til en hyggelig dag med socialt samvær, 
kaffe, kage og banko med præmier i Nabo 
Østerbros lokaler i Odensegade. Formå-
let med arrangementet var at opdyrke og 
støtte netværk mellem de af bydelens æl-
dre borgere, som ikke nødvendigvis ellers 
har mulighed for at komme ud og deltage 
i sociale arrangementer.   
De bevilgede midler blev brugt til forplej-
ning, præmier og annoncering. 

21. Målinger af partikler

Formålet med projektet har været at måle 
luftforurening med partikler fra vejtrafik 
ved fem trafikknudepunkter på Østerbro 
på hverdage i myldretiden og sammen-
holde med forureningen knap så trafike-
rede tidspunkter. På baggrund af målin-

gerne har Det Økologiske Råd udarbejdet 
en 7-siders rapport med politiske anbefa-
linger til det videre arbejde, som lokalud-
valget kan bruge til at bakke arbejdet for 
renere luft op med. Rapporten er sendt til 
Teknik- & Miljøborgmester, Ninna Hede-
ager Olsen, som har kvitteret og delt med 
resten af TMU. Der har desuden været 
interesse fra borgerne i at se rapporten og 
med de nyheder, der er lagt ud på hjem-
meside, sociale medier og i nyhedsbrevet 
har sekretariatet haft rigeligt med indhold 
til at positionere lokaludvalget som en ak-
tiv forkæmper for renere luft på Østerbro.  
Udgifterne har dækket honorar til Det 
Økologiske Råd for at foretage målingerne 
og efterfølgende analyse og bearbejd-
ning.

22. Fastelavnsfest

For andet år i træk inviterede Østerbro Lo-
kaludvalg til fastelavnsfest i Fælledparken. 
Arrangementet blev afholdt den 3. marts 
kl. 10-12 ved Borgmester Jensen allé. Al-
lan Marouf og David Rønne var tovholdere 
på projektet, som primært henvendte sig 
til Østerbros børnefamilier. Arrangemen-
tet var gratis og bød på tøndeslagning, fa-
stelavnsboller, varm kakao og kaffe. Arran-
gørerne oplevede arrangementet som en 
stor succes med mange glade deltagere. 
På sigt kan fastelavnsfesten blive en fast 
tradition på Østerbro, der kan anvendes til 
at synliggøre og oplyse om lokaludvalgets 
arbejde. 
Der var blevet bevilget 20.500 kr. til at 
dække udgifter forbundet med annon-
cering i Østerbro Lokalavis og indkøb af 
tønde og tøndefyld, fastelavnsboller samt 
varm kakao og kaffe.  

Procesbillede fra kulturnetværksmøde
i Enigma
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23. Efterårsbanko
I løbet af efteråret 2019 blev der afholdt to 
bankoarrangementer for ældre, svage og 
ensomme borgere på Østerbro. Der blev 
bevilget 20.000 kr. til rengøring og for-
plejning, bankopræmier og annoncering. 
Arrangementerne blev arrangeret i sam-
arbejde med Nabo Østerbro og afholdt 
i Odensegade. Arrangementerne havde 
til formål at understøtte og opdyrke net-
værk mellem ældre, ensomme borgere på 
Østerbro, ved at skabe et hyggeligt rum 
for samvær og hygge. Målet var at mindst 
50 skulle deltage pr. arrangement, og 
dette mål blev nået. Der blev serveret kaf-
fe og kage og spillet banko med præmier.

  24. Jul for de ældre

Lokaludvalget afholdt igen i 2019 et jule-
arrangement for ældre østerbroere anden 
søndag i advent, den 8. december. Ar-
rangementet blev afholdt på Kildevælds 
Sogns Plejehjem og var åbent for alle 
ældre på Østerbro, ikke kun beboerne 
på plejehjemmet. Der var 33, der havde 
tilmeldt sig til sekretariatet, og herudover 
deltog beboere fra plejehjemmet. Der 
blev spillet banko, sunget julesange og 
spist æbleskiver. 
Udgifterne blev brugt på Annonce Øster-
bro Avis, præmier, forplejning og rengø-
ring. Der var et mindre merforbrug, da 
forplejningen viste sig at være dyrere end 
først antaget. 
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