
Næste Station 
    Stengårdsvej

       VIDEO-STATIONER
Scan QR-koden og mød mennesker 
fra Stengårdsvej via video eller lyd. 
Se bagsiden for mere information.

	 						OPDAGELSER	PÅ	VEJEN	
Her har vi markeret en samling af ob-
jekter, aktiviteter eller yndlingssteder 
fra Stengårdsvej som du kan opdage 
på vejen. 

   URBANT DESIGN Disse sig-
naturer kan hjælpe dig til at orientere 
dig på din vej rundt i kvarteret. 

        OFFENTLIGT TOILET 
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OPDAGELSER	PÅ	VEJEN
To fuglesten
Måske en golfbane?
Parasoller eller paraplyer
En svævebane (den skal opleves!)
Fuglehuse og gule svampe
Træningsmaskine eller musikinstru-
ment? Prøv selv!
Stengårdsvejs højeste punkt
Broen med den bedste udsigt over 
sportsanlægget
Klatrevæg med grafittivæg på 
bagsiden
Her ønsker en pige fra kvarteret sig 
en gylden gynge på taget

Multibanen
Koordinationsspil (men virker det?)
Nabohaver
Ungdomsbostenen & hængekøjeplads
Syv kampesten
Legeplads
Fliserne i græsplænen foran nr. 235 
egner sig perfekt til at lege hinkerude
Petanque
Kirsebærblomme foran nr. 123
Her spiller Astrid fra Hyggeren petan-
que med sine venner
Basaren 
Lille hængepil foran nr. 51

Rød strandhytte
Fodboldbur
Tunnel med grafittien „ST forever“
Rødt legehus og fuglehuse
Blå strandhytter
En allé
Kreds af buske 
1 – 100
Vulkantrampolin 
Træbænk og vildt landskab
Bålplads 
Fodboldeng, en pige fra kvarteret 
ønsker sig her en mark af candyflos. 
Hvad ønsker du dig her? Lu
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BASRA	JAMA	HASSAN
 ST Mall 

„Det vigtigste er at der i 
fremtiden kommer et stort 
center med bank og post.“ 

➪ Den tomme jobbutik ved tanken

D

KAJ	NIELSEN
Kampen for det nedriv-
ningstruede hus

 „Det kan jo ikke passe, at 
der ikke er nogen der ved 

noget.“ Kaj fortæller som formand for 
afdeling 14 om, at sige nej til tilbuddet 
om at blive genhuset.
➪ Højhuset, Stengårdsvej 8

B

CHARLOTTE 
KAARSBERG 
Et multietnisk forsam-
lingshus
Charlotte fortæller om sin 

hverdag som leder af Mosaikken. 
➪ Mosaikken

F

FATEMA EL SAYED ALI 
OG SAMIRA MAHOMUD
Det her er jo hjem!

 „Fremtiden på Stengårds-
vej er en masse unge der 

brager igennem på arbejdsmarkedet.“ 
➪ Det overdækkede bord og bænkene 
ved den grønne bulede fodboldbane 

G

GOLJAN	MUSLEM
Springvandet fra Aleppo
Goljan fortæller om sit 
yndlingsted på Sten-
gårdsvej, hvordan hun 

drømmer om at der i fremtiden vil 
komme et stort springvand.
➪ Stenkuber med sejrskammel 1,2,3

J

PIA AALUND
Når tæppet bliver trukket 
væk…
Pia fortæller om hvordan 
Ungdomsbo pga. ghetto-

lovgivningen er pålagt at rive boliger ned 
på Stengårdsvej, og hvordan det er at 
skulle ledsage beboerne i den proces.
➪ Krydset, venstre side af bygningen, 
Stengårdsvej 319

K

TATI BERLIN 
I I sidste ende er vi jo alle-

sammen danskere
Tati fortæller om sit arbej-
de og sit forhold til Sten-

gårdsvejs børn og unge. 
➪ Klub Ringgården bag Krydset i 
gården med basketballkurven

L

DO LE
Jeg	vidste	ikke	hvordan	en	
dansker så ud
Do fortæller om sin flugt 
fra Vietnam til Danmark og 

mødet med danskerne.
➪ Den bølgede træbænk i parken 

M

SARAH YASSIN
Restaurant Kulmiye
Sarah ønsker sig en re-
staurant, et mødested 
hvor alle er velkomne.

➪ Den tomme byggegrund ved siden 
af Krydset

N

VIETNAMESISKE DANS
Den vietnamesiske 
dansegruppe
Til prøve med den vietna-
mesiske dansegruppe. Vi er 

med da Do, Nhung, Thuy og Quy øver. 
➪ Den store runde græsplæne i parken

P

YUSSEF OG HATICE
CIMEN
Nogle laver ballade, men 

vi er også et kæmpe fæl-
lesskab

Vi er til te hos Yussef og Hatice som 
fortæller bl.a. om at komme som 
gæstearbejdere til Esbjerg.
➪ Ved siden af den bulede fodbold-
bane, med blik til køkkenhaven. 
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COSKUN TUZUN
Jeg	føler	mig	som	et	
menneske 
Coskun fortæller om at 
vokse op i mellem den 

tyrkiske og den danske kultur. 
➪ Busstoppestedet „Stengårdsvej midt“

R

MARYAM & UKENDT X
Mit yndlingssted 
Maryam (11) & Ukendt X (12) 
fortæller om hvad de godt 
kan lide på Stengårdsvej.

➪ Fodboldbanen i den blå gård

O kun lyd

ERICK	JENS	
CHRISTIANSEN
Stengårdsvej – en utrolig 
behagelig oplevelse 
Erick fortæller om hvordan 

han med foreningsånd vil skabe enga-
gement i kvarteret. 
➪ Bænken foran Stengårdsvej 66

H kun lyd

BESIJA	PAJIC
Healende urter på Sten-
gårdsvej
Besija deler sin viden om 
helbredende urter og for-

tæller om hvordan hun helbredte sin 
mands sygdom med mælk fra mælke-
bøtterødder.
➪ Stien ved den gule gynge
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 kun lyd

ELIF ERKUSS
Et	år	i	højhuset
„Er der en ghetto, her i 
Danmark?“ Elif fortæller 
om, da hun flyttede fra 

Istanbul til Stengårdsvej.
➪ Blå legeplads ved højhuset

C

INTRO
Her får du introduktio-
nen til turen
➪ Sted: Der hvor du starter 

Scan QR-koden med kameraet på din te-

lefon. Herefter bliver du ført direkte til en 

video eller lydfil. Start med introen, og gå 

derefter til stationerne B – R i vilkårlig ræk-

kefølge. I slutningen af   turen inviterer vi 

dig til STENGÅRD
SVEJS	DANSE

N!

Næste Station 
    Stengårdsvej

VIDEO-STATIONER

til STENGÅRDSVEJS	
DANSEN
Culture is diverse, it´s a 
blessing not a curse 
Dans med når Stengårds-

vejs dansen bliver danset. Dansen be-
står af trin og bevægelser fra danse, 
som bliver danset på Stengårdsvej. 
➪ Løbebanen ved sandgraven 
Tidspunkt for live dans, se program

A
TIL SIDST

ASTRID M.
 (genfortalt af Anne) 

Det handler om dansk 
hygge
Astrid er medlem af Hygge-

ren, en kælder, hvor medlemmerne mø-
des hver anden lørdag.
➪ Klub Hyggeren, Stengårdsvej 58

I kun lyd


