
Bidrag til bestyrelsens årsberetning, 2015 

Kilden 
Af Lise Fogh og Ulla Liberg, redaktører af Kilden 
  
Der er kommet fire numre i 2014, og det har heller ikke denne gang været svært at finde historier, 
gerne i en blanding af aktuelt og historisk stof.  
  
Vi er selv glade for Beboerstafetten, hvor forskellige beboere har fortalt om deres oplevelse af og 
ønsker til kvarteret. Når en beboer har skrevet et indlæg, foreslår han/hun, hvem vi dernæst kunne 
spørge om at medvirke. Det gode ved stafetten er, at vi kommer i kontakt med mennesker, som vi i 
redaktionen ikke kender. Vi modtager desuden gerne forslag til personer, der kunne indgå i 
stafetten. Så hvis du kender en nabo, der har en historie, må du meget gerne give os et praj. 
 
Vi har prøvet at slå et slag for de historiske smedejernshegn ved at interviewe en smed om, 
hvordan man restaurerer et hegn. Smeden Morten Væver har endda tilbudt at gå en runde i 
kvarteret og rådgive om vedligeholdelse af hegnene. Rundturen er søndag den 22. februar kl. 11, 
og man skal melde sig senest den 15. februar (se sidste nummer af Kilden eller hjemmesiden). 
 
Desuden har vi været inde og kigge på interessante detaljer i nogle huse – nemlig de unikke 
trappemalerier. Vi har også kigget i haverne og fundet sjove eksempler på havekunst. 
 
To begivenheder i 2014 afspejler sig også i Kilden, nemlig den vellykkede børnefestival og 
skybruddet med de mange våde kældre.  
 
Når vi har hørt om gamle dage i kvarteret, fortælles det, at der engang var fællesarrangementer 
som skovture og teaterture. Det er der næppe interesse for nu, men vi vil gerne invitere til en 
guidet tur i det nye område i Nordhavn. Christian Sonne, Heisesgade, virker som guide for By 
og Havn, og han vil gerne stå for en tur for os. Datoen er søndag den 22. marts kl. 10.30 - og 
man skal regne med, at det varer 1,5-2 timer. Vi ser først udstillingen og går bagefter en tur i 
området. Oplysning om tilmelding mm følger i næste nummer af Kilden og på hjemmesiden og 
Facebook. 
 
For at bladet kan afspejle kvarteret, må I stadig meget gerne henvende jer med ideer til artikler – 
enten skrevet af jer eller af os.  
 
Vi synes fortsat, det er fornøjeligt og givende at skrive og redigere Kilden, og igen i år siger vi tak 
for bidrag samt positive og konstruktive kommentarer – de er meget velkomne og gør arbejdet 
sjovere. 


