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Dato

Kirstine, Steffi, Charlotte, Julia, Camilla
29. juni 2018

Nørrebro før og nu
Hvor
fysisk placering,
adgangsforhold

Cykeltur med borgere fra Strødammen gennem Nørrebro, langs
Den Grønne Sti via Nørrebroparken, Superkilen og Nørrebrogade
mod Storm20 med oplæg ved Nørrebro St., frokost på Blågårds
Plads og oplæg ved Dronning Louises Bro (sidste blev ikke
gennemført grundet tidsmangel).
Værkstedsaktivitet i Storm20 på Stormgade 20 Kbh. K.
Planlagte stop undervejs med mulighed for toiletbesøg på
handicapvenlige toiletter.

Hvem
(målgruppe,
begrænsninger,
antal deltagere)

Personer med gode motoriske- og talefærdigheder.
3 deltagere i alt. Vi havde oprindeligt planlagt at have flere med,
men havde overvurderet cyklernes kapacitet. Derfor var én af
borgerne desværre nød til at blive hjemme.
Evaluering:
Pinlig fejltagelse. Næste gang: Husk at dobbelttjekke praktiske
forhold. Herunder borgernes fysik og evt. forbehold ift. at sidde
tæt.

Hvad
(Indhold)

Tema: ”Nørrebro – før og nu”
Aktivitet: Vi cykler fra Strødammen til Storm20 gennem Nørrebro.
De frivillige kulturformidlere holder oplæg undervejs ved udvalgte
stop på cykelruten, herunder Nørrebro St., Blågårds Plads og
Dronning Louises Bro. Kulturformidlerne har medbragt gamle
billeder, der viser hvordan Nørrebro så ud engang og sammen med
borgerne, taler vi om forskelle og ligheder fra før og nu.
Undervejs tager vi billeder til brug i Storm20 i forbindelse med
værkstedsaktiviteten.
Vi holder frokostpause i løbet af cykelturen.
Billederne findes i invitationen, som borgerne har fået tilsendt og
som er blevet uploadet på hjemmesiden.
Værkstedsaktivitet:
Vi arbejder videre med billederne af Nørrebro før og nu, der i
værkstedet bliver transformeret til brugsgenstande.

Afslutningsvis cykler vi hjem til Strødammen.

Hvordan
(metoder og
principper)

Hver formidler har planlagt et kort oplæg (5-10 min.) om et
udvalgt sted på Nørrebro. Vi tager billeder med, der viser hvordan
stedet så ud for mange år siden. Formålet er at sætte gang i
erindringerne hos borgerne, der selv har boet i kvarteret i mange
år.
Hver formidler cykler sammen med én borger, der giver mulighed
for dybdegående samtale om Nørrebro.
Vi tager billeder undervejs, der kan bruges på værkstedet senere
på dagen.
Værkstedsaktivitet:
Charlotte fra Storm20 har fotokopieret en masse gamle billeder fra
Storm20s arkiv, vi har sendt billeder, og der er mulighed for at
printe de nye billeder ud, som vi har taget undervejs. Billederne
skal bruges til at lave lanterner/vaser/blyantsholdere i gamle
syltetøjsglas, som vi har med hjemmefra. Målet er, at få borgerne
til at arbejde finmotorisk med påsætningen af billederne, brug af
lim mv. Hver borger arbejder sammen med en formilder.
Desuden skal vi snakke om vores tur gennem Nørrebro og
borgernes egne minder om Nørrebro. - Dialogbaseret formidling –
hvor borgernes historier bliver springbrættet til historiske
fortællinger.
Evaluering:
Cykelturen tog længere tid end forventet, hvilket medførte at vi
var nødsaget til at springe sidste stop på ruten over. Til gengæld
gjorde cykelturen det muligt, at indhente noget af det
tabte/snakke om andre kendte steder på Nørrebro en til en.
Eftersom hver kulturformidler var tilknyttet blot én enkelt borger,
var det muligt at danne et stærkere bånd med borgeren, hvilket
generelt førte til et godt samarbejde i værkstedet. Nogle borgere
var ikke interesseret i at deltage i den kreative aktivitet, dog førte
dette til samtaler om kreative sysler, mænd og kvinders roller mm.

Hvormed
(hjælpemidler
eller andet
materiel)

-Cykler
-Syltetøjsglas
-Kamera/iPad/telefon til at tage billeder med
-Printede billeder af steder på Nørrebro ”før” og ”nu”

Hvornår
(tidsramme,
evt. optimal
tidspunkt)

Kl. 10 Afgang fra Strødammen
1. stop: Nørrebro Station. Herfra kører vi ad Den grønne sti og passerer

Assistens Kirkegården.
2. stop: Blå gå rds Plads Frokost
3. stop: Dronning Louises Bro
Kl. 12-13.15 Aktiviteter i Storm20
Kl.13.15 hjem til Strødammen forventet ankomst kl. 14
Evaluering:
Tidsplanen skred, da vi blev forsinket undervejs på cykelturen. Trods den sene
ankomst, kom vi afsted i god tid. Uheldigvis punkterede den ene af cyklerne på
vej hjem, hvilket medførte, at vi blev splittet ad. Vi var nødt til at stoppe op
undervejs og vente, hvilket førte til at nogle af borgerne blev lidt nervøse for, om
de ville nå deres bus hjem. Vi endte dog med at nå det.

Hvorfor
(formål)
En sommeraktivitet, der skaber glæde og giver borgerne mulighed
for at komme ud i det gode vejr.
Få deltagerne til at tale om deres bydel, samt erindre deres
opvækst og liv på Nørrebro.
Brugerne er blevet involveret i beslutningen om hvilken vej vi
skulle køre fra Dagtilbuddet til Storm20. Desuden er borgerne
blevet adspurgt ift. særlige tilhørssteder og/eller
interesseområder på Nørrebro.

Hvorhen
(mål)

-Få gode oplevelser med at dele minder og viden om steder på
Nørrebro, som borgerne har et tilhørsforhold til.
-Lave et produkt: en lanterne med billeder af Nørrebro.
-Styrke individuelle, finmotoriske kompetencer.
Evaluering:
Alle deltagere delte ud af erindringer om- og personlige oplevelser
på Nørrebro.
Trods begyndende modvillighed blandt enkelte deltagere omkring
produktionen af en lanterne, endte alle med at få en med hjem.

Andet

Nørrebro
før og nu
Rute og dagsorden:

kl. 10
Afgang fra Strødammen
1. stop
Nørrebro Station
herfra kører vi ad den
grønne sti og passerer
Assistens kirkegården
2. stop
Blågårds Plads
Frokost
3. stop
Dronning Louises Bro
kl. 12-13.15
Aktiviteter i Storm20
13.15
hjem til Strødammen
forventet ankomst kl. 14
* med forbehold for ændringer :)

Nørrebro Station

Norrebro Station 2018

Lygtekroen, som stod på grunden indtil 1904

Blågårds Plads
Anker Hegaards Jernstøberi 1898

Kai Nielsen figur 1919

Kai Nielsen figur 2018

Dronning Louises Bro

1870-1879
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Turen er arrangeret i Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
af
Kulturformidlere og cykelpiloter:
Charlotte Petersen
Steffi Gry Meulengracht
Kirstine Martinsen
Julia Standly Hopf
i samarbejde med
Lavuk Stjernen, Dagtilbuddet Strødammen
Projektkoordinator og sandwich-haj:
Camilla Panting
og fra Storm20
Charlotte S. H. Jensen

TAK
støttet af Tryg-fonden, Københavns Kommune samt Bevica
også tak til Cykling Uden Alder
og
Bo- og Dagtilbuddet Musvågevej (for lån af cykel)

