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Unge nørrebroere guider til deres bydel

Underskrifter skal
gøre det af med
busser uden filter 2

CA. 800 STK. T-SHIRTS, POLO T-SHIRTS,
GRANDDADS, SKJORTER (STR. MEDIUM)
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Tag på en guidet tur på Nørrebro med unge, der er opvokset i bydelen.
Konceptet hedder Street Tours og giver et indblik i, hvordan de unge selv oplever Nørrebro. 8
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Søndag den 26. februar 2017, 10:00

Herreklip

Simeons Kirke, Sjællandsgade 12B
Ved provst Per Vibskov Nielsen

SÅ LÆNGE LAGER HAVES · KUN HOS TØJEKSPERTEN BM

Find udklædningstøjet frem
og kom i kirke!
TØJEKSPERTEN BM

NØRREBROGADE 192 - 194 · 2200 KØBENHAVN N · TLF. 72 34 91 03

fter børnegudstjenesten er der tøndeslagning på kirkepladsen og fastelavnsboller og kakao i menighedssalen,
hvor årets kattekonger og bundkonger
udråbes og krones.

Lotte

Simone

Mågevej 18 | 2400 København NV | Tlf. 38 34 81 55
Jernbane Alle 7B | 2720 Vanløse | Tlf. 38 79 19 08
Carlshøjvej 53 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf. 45 87 66 33
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//// KORT NYT
Trampolinhuset modtager 25.000 kroner
DONATION: København Grundtvig Rotary Klub besøgte i efteråret Trampolinhuset, som er et såkaldt ’community center’, hvor
asylansøgere og flygtninge kan indgå i et meningsfuldt fællesskab og møde de bedste af de danske værdier: demokrati, gennemsigtighed, socialt samvær og frivillige aktiviteter.
Besøget var så positiv en oplevelse at København Grundtvig
Rotary Klub efterfølgende besluttede at klubbens hoveddonation
i 2017 skulle tilfalde Trampolinhuset og deres arbejde med de
udefrakommende.
jaa

»Vi vil gerne vise jer,
hvordan vi ser Nørrebro«
GUIDET TUR. Hvordan ser man Nørrebro, når man er opvokset
i bydelen? Det fortalte ﬁre unge nørrebroere om, da de i
søndags viste deres kvarter på Indre Nørrebro frem.
AF JULIE STOUGAARD
js@minby.dk

Entré for børn

20 KR.
Voksne 60 kr.

KONCERT & TØNDESLAGNING

CAMERATA
& Katten i Tønden

Børn skal være ifølge
med en voksen

SØNDAG D. 26. FEBRUAR KL. 13.00
KONCERTKIRKEN PÅ BLÅGÅRDS PLADS
FÅ MERE INFO PÅ WWW.BILLETTO.DK ELLER
WWW.CAMERATAORESUND.COM

FREDERIKSBERG HF-KURSUS

2-årigt HF
– for de voksne unge
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HJEMME PÅ NØRREBRO: Det er
gråt og koldt, men smilene på
de fire unge ansigter er store
og varme. Muntas, Imaan, Sabrina og Yigit står foran Blågårds Bibliotek og snakker ivrigt med de ti fremmødte. De
fire unge er mellem 16 og 17
år, og de skal være guider på
dagens Street Tour her på Nørrebro. En tur, hvor de fortæller om deres Nørrebro – sådan
som de ser og oplever den bydel, som så mange har en holdning til. Bag arrangementet
står Fritidsakademiet, som
forbereder unge fra Nørrebro
til fritidsjobs. De tre piger er
vokset op sammen og bor alle i
Ågården, som ligger ved Rantzausgade, og de har ikke noget
imod at bruge en kold søndag
eftermiddag på at være guider
i deres nærområde.
»Det er dejligt at vide, at
man kan være med til at give
folk et andet indblik i Nørrebro,« siger Sabrina.
Guiderne stiller sig sammen
og gør tegn til, at turen er ved
at begynde.
»Vi er vokset op på Nørrebro, og vi vil gerne vise jer,
hvordan vi ser det. For det er
ikke det billede, man har fra
medierne,« forklarer de tilhørerne.

En ny Rantzausgade

NY DHABA
STREETFOOD
Retterne er små portioner (tapas).
Der er ikke forretter eller hovedretter. Sammensæt din egen
menu fra menukortet...

Vi gør stop i Rantzausgade ude
foran en tomt lokale, hvor der
tidligere lå en netcafé, »Rantzausgade har forandret sig meget. Engang var det et utrygt
sted med mange skyderier som
følge af bandeopgør, nu er det
et sted, hvor vi kommer for at
handle og spise noget god mad.
Det er et godt og sikkert sted at
være,« fortæller Imaan.
»Har du nogensinde følt dig
utryg her i området?,« spørger
en af tilhørerne.
»Ja, da jeg var lille, og der
var skyderier, følte jeg mig
utryg. Om aftenen måtte vi
ikke gå ud men skulle blive i

Fire unge, født og opvokset på Nørrebro, viste deres kvarter
frem sådan som de ser det. Foto: Dan Møller

Det er dejligt at
vide, at man kan
være med til at give
folk et andet indblik
i Nørrebro.
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TOURGUIDE SABRINA, 17 år
gården. Men sådan er det ikke
mere,« siger Imaan.
På turen videre fortæller
Muntos lidt om, hvordan det
er at være vokset op i et område, som mange har en holdning til, og som nogle har et
negativt forhold til.
»Det er så underligt at høre
fra andre, hvordan der er på
Nørrebro, for mange har et forkert billede. Skyderier kan ske
alle steder, de kan også ske i
Hellerup,« siger hun.

Den glade kioskejer
En af tilhørerne er kommet
helt fra Gellerupparken i Aarhus og er blevet inviteret med
af en veninde. For hende er det

PRIS KR.

199,Mulighed for bordreservation og take away
- hent menukort på facebook eller i restauranten

Frederiksborgvej 169 st.,
2400 København N,
tlf. 32 53 53 29
www.dhaba.dk

Åbningstider:
Søn-tors 12-22,
fre-lør 12-23

et interessant perspektiv at høre lidt om, hvordan det er at
blive forbundet med Nørrebro.
»Jeg kender til det, at folk
har et forhold til, hvordan man
er, fordi man kommer fra et
bestemt område, i mit tilfælde Gellerup. Men det har også
ændret sig meget gennem årene, og folk er faktisk begyndt
at flytte tilbage dertil,« fortæller hun.
Vi stopper foran kiosken
Corner Shop i Skyttegade,
hvor Sabrina fortæller om det
helt specielle forhold, de alle
har til ejeren.
»Vi er kommet hos ham, siden vi var børn, og hver gang
vi kommer, siger han ’min familie’,« fortæller hun og griner
og tilføjer:
»Vil I ikke med ind og hilse
på? Det gør ham sikkert ikke
noget.«
Alle ti tilhører plus guider
går ind for at hilse på ejeren,
der lidt betuttet men stort smilende hilser på guiderne og de
mange nye ansigter i hans kiosk.

Frisksmurte
sandwich og
Bagels

»Farvel, vi seees,« råber
han og vinker, da forsamlingen tropper ud igen.

Fra Somalia til cafémekka
I Griffenfeldsgade, eller Somaliagade, som Sabrina plejer at
kalde den, kan man stadig
få en billig klipning og købe
creme, der gør huden lysere.
Men ellers har gaden ændret
sig en del.
»For fem år siden var der
mange fra Somalia, der brugte
gaden, det er derfor, jeg kalder
den Somaliagade. Men i dag er
det mest etniske danskere, der
kommer her og bruger caféerne, som er åbnet her,« fortæller hun.
Turen fortsætter en time
endnu, og det skorter ikke på
entusiasme fra de fire guider,
der tydeligvis glæder sig over
deres opmærksomme og interesserede ’turister’.
15. marts er der flere fortællinger om de unges Nørrebro,
når fire nye guider viser rundt
i deres kvarter. Læs mere på
www.frak.dk/streettours.

20%
rabat

Gluten- og
laktose fri
pizza
NYHED

på al
indisk mad

leverer til frokostordninger og receptioner i op til 300 personer.

BESTIL OG BETAL ONLINE PÅ WWW.PUNJABCUISINE.
DK ELLER RING PÅ 35830201

Nettoline
Åboulevard 10
v/Ole Mariager.
Åboulevard 10 st.
2200 Kbh N
www.nettoline-aaboulevard.dk

Mobil: 2464 1817
www.facebook.com/nettolineaaboulevard

Ægirsgade 45, 2200 København N
Åbningstider
mandag - Fredag 11:00 - 22:00 Lørdag - Søndag 12:00 - 22:00
Udbringning Alle dage fra kl. 16-21.45, eller efter aftale

