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Absalon

Folkehuset

Besøg med spisning
Onsdag d. 24. februar kl. 15.30 – 18.15
Sønder Boulevard 73 · 1720 København V

Begrænset deltagerantal

Tilmelding nødvendig på: kontaktFHF@gmail.com

Tilmeldingsfrist 18. februar

Familien Lajboschitz fik Forskønnelsens Ildsjælpris 
for at have etableret Folkehuset Absalon, i den 
gamle kirke på Søndre Boulevard – for egne midler. 

”ABSALON er et folkehus: et hus, hvor mangfol-
digheden trives og hvor kulturelle indslag gavmildt 
bredes ud til husets gæster. Såvel folkehuset som 
projektet har en organisk karakter. Der arbejdes 
bevidst med løbende erfaringer, nye indsigter opstår, 
evalueres og deles med husets gæster...” citat fra 
begrundelse for Ildsjælprisen.

I Folkehuset Absalon spiser borgerne sammen
– meget billigt, de spiller bordtennis, køber 
hjemmebagt brød, hører musik og meget andet. 

Tankerne bag Absalon

Folkene bag vil fortælle om tankerne bag Absalon
og om de erfaringer de dagligt indhøster. 

Vi håber på, at Kirkefonden kan komme, og fortæller 
om deres tanker i forbindelse med salget af de 7 
kirker.

Efter selve mødet er Forskønnelsen vært ved 
deltagelse i fællesspisningen. Drikkevare er for
egen regning.



Byret

Københavns

Kunst, arkitektur, historie 
og dagligt arbejde som en 
moderne domstol
Tirsdag d. 15. marts kl. 16.30 – 18.00
Domhuset · Nytorv · 1450 København K

Begrænset deltagerantal

Tilmelding nødvendig på: kontaktFHF@gmail.com

Tilmeldingsfrist 9. marts

Domhuset blev bygget 1815 af arkitekt C.F. Hansen 
som byens rådhus; efter ibrugtagningen af det 
nuværende Københavns Rådhus anvendes 
bygningen alene af byretten.

Over indgangen til bygningen står de bevingede 
indledningsord fra Jyske lov:

MED LOV SKAL MAN LAND BYGGE

Københavns Byret rummer et væld af god kunst. 
Indenfor de sidste år har udvalgte kunstnere 
udsmykket hver deres retssale blandt andre Jørgen 
Haugen Sørensen og Jesper Christiansen.

Hvis væggene kunne tale, ville de kunne berette 
mange interessante ting og sager fra de tohundrede 
år bygninger har stået. Søren Axelsen vil formidle 
fakta og skrøner.

Byretspræsident
Søren Axelsen
viser rundt og
fortæller. 



Forskønnelsens 
bronceplaquette
overrækkes
Onsdag d. 13. april kl. 19.00 – 20.30 
Drømmegavlen · Gadekærvej · Valby 

Aprilarrangementet er et besøg til digteren og 
billedkunstneren Morten Søndergaards Drømmegavl 
på Gadekærvej i Valby. Her mødes vi i mørkningen for 
at få historien om gavlens ide og tilblivelse. 

Ved arrangementet vil Forskønnelsens 
bronceplaquette blive overrakt til formand for 
boligforeningen Gadekærvej, Villy Brejning.

Sekshundrede kvadratmeter drømme, der lyser ved 
aften- og nattetide. Hver drøm står skrevet med 
bogstaver, som er udstanset i aluminiumsplader
og belyst indefra med LED. Tilsammen skaber de en 
uendelig associativ og sammenhængende tekst 
ophængt på en 6 etager høj husgavl.
 
Drømmene tilhører 117 beboere i det almene byggeri, 
Gadekærvej, men er givet videre til Morten 
Søndergaard, som har samlet dem i et mægtigt 
værk. Om dagen svinder drømmene ind afhængigt af 
solen og lysets styrke. Teksten materialiserer sig, 
som var den hugget ind i gavlen. 

Samarbejdspartnere

Statens Kunstfond (legatudvalgene for litteratur og 
billedkunst); Rambøll Lightning ved arkitekt, 
lysdesigner Vladan Paunovic; Beboerforeningen 
Gadekærvej; Københavns Kommune; 
Områdefornyelsen Gl. Valby; Boligselskabet Domea; 
Rambøll ved sagsarkitekt Sidsel Gelting Hodge; 
Enemærke & Petersen

Drømmegavl

Morten Søndergaards 



Besøg i Københavns
nye vartegn

Trafik

tårnet Øst

Onsdag d. 25. maj kl. 16.30 - 18.00
Carsten Niebuhrs Gade 49 · 2450 København SV 

Begrænset deltagerantal · max 20

Tilmelding nødvendig på: kontaktFHF@gmail.com

Tilmeldingsfrist 19. maj

Forskønnelsen kan invitere jer indenfor i Københavns 
nye vartegn, Trafiktårnet Øst, som normalt ikke er 
åbent for o�entligheden.

Den nye bygning – sammen med et tilsvarende tårn, 
trafiktårnet Vest, i Fredericia – kommer til at udgøre 
et samlet trafikstyringscenter i Danmark. Fra 
Trafiktårnet Øst styres al S-togs-, �ernbane- 
og vejtrafik på Sjælland og Fyn.

Trafiktårnet Vest kommer til at styre al trafik i 
Jylland. De to nye tårne betyder farvel til relæbaseret 
håndtering til fordel for moderne, computerbaserede 
signalsystemer.

Tegnet af Tranberg Arkitekter

De arkitektonisk og interiørmæssigt meget 
spændende tårne er tegnet af Tranberg Arkitekter. 
Christian Tranberg vil vise os rundt i Trafiktårnet Øst, 
som også rummer en kunstnerisk udsmykning skabt 
af kunster Henrik Plenge Jacobsen.

Trafiktårnet Øst er underlagt strenge sikkerhedskrav, 
så vi mødes vi mødes præcis, så vi kan sluses ind i 
bygningen på én gang.
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