
ONSDAG 22.  APRIL 2015 /  ØSTERBRO AVIS /  15

Vi vil også være selvforsynende på Østerbro

AF LENE MIDTGAARD
Centerleder, Miljøpunkt Østerbro

GRØNT I STORBYEN: Jeg bliver så 
glad, når jeg ser hvordan det 
pibler og gror her i byen, og 
den energi byboerne lægger i 
alle de grønne projekter, der 
skyder op overalt. 

Selv er jeg opvokset på lan-
det i Nordjylland, med Peter 
og hans mindre husmandssted 
som genbo, og der var jeg en 
flittig gæst langt op i voksen-
livet. 

Peter mente, at det er noget 
københavneri med alt det øko-
logi - og høns, det er da noget, 
der hører landet til! Men jeg 
har nu aldrig været enig med 
Peter, hvad det angår. 

Landsmandshjerter
Selv om vi bor på stenbroen, er 
der rigtig mange eksempler på, 
at vi sagtens kan trække dyr 
og natur ind i byen og endda 
med stor succes.                         

Vi byboere vil ikke nøjes 
med velfriserede græsplæner 
og springvand - vi vil snuse til 
det søde landmandsliv og mær-
ke glæden ved at dyrke vores 
egne afgrøder og holde vores 
egne husdyr. 

Ja - selv mit teenagekuld 
derhjemme i forstaden er vilde 
med at have høns og kaniner. 

Hø i håret, hjemmedyrkede 
grøntsager og egne æg er vir-
kelig noget, der kan samle fol-
ket og her på Østerbro vrimler 
det med bankende landmænds-
hjerter. 

Se blot, hvordan der dukker 
taghaver, plantekasser, og spi-
rende altaner op. Der er flere 
bier i byen end der er folk, og 

det er til stor glæde både for 
mennesker og især for natu-
ren. 

Høns er bæredygtige
Og efter Miljøpunkt har etab-
leret en lånehønseordning, er 
vi blevet kimet ned af Øster-
broere, der gerne vil prøve at 
holde høns. For det er ganske 
nemt at holde høns i byen og 
blive selvforsynende med æg 
og hønsene giver rigtig mange 
gode stunder for hele familien. 

Vi byboer kan være med til 
at skabe et lokalt bæredygtigt 
miljø, der præger byens udvik-
ling og gør den grønnere. 

Det er høns et rigtig godt ek-
sempel på. Høns er nemlig me-
get bæredygtige, fordi de spiser 
de madrester, som vi ellers vil-
le have smidt ud i skraldespan-
den - og så giver de æg retur. 

Det giver mening og er dej-
ligt konkret.

By-bonderøv i weekenden 
Det er ikke kun hønsene, der 
indtager vores bydel i øjeblik-
ket - faktisk et helt landbrug 
skudt op på det grønne områ-
de ved Øster Gasværk Teater, 
hvor musicalen ”Hjælp søges” 
har både heste, grise, køer og 
geder blandt skuespillerne.

Så hvis du går og gemmer 
på en landmand i maven er det 
nu, du har muligheden for at 
slå din indre bonderøv løs og 
lære meget mere om det at væ-
re selvforsynende i byen. 

I weekenden den 25.-26. april 
bliver plænen foran Østre Gas-
værk teater nemlig forvandlet 
til en vaskeægte gårdsplads 
med et virvar af landlig idyl. 

Her kan du være med til at 
bygge hønsehuse, plante ur-
tehaver og lave mad af  over-
skudsvarer fra lokale super-
markeder i samarbejde med en 
kok fra Rub&Stub og børn fra 

Miljøpunkts Østerbros mad-
spildsprojekt ”Fornemmelse 
for mad”. 

Du kan også klappe bonde-
gårdsdyr, lave smoothie med 
benkraft eller bare nyde det 
hele fra en halmballe. 

Peter og hans lille hus-
mandssted betød meget for mig 
som barn og gav mig glæden 
og viden om dyr, natur og selv-
forsyning. Men bonden fra Jyl-
land har ikke patent på land-

mandslivet - vi københavnere 
kan og vil også.

Vi ses på Østre Gasværk Te-
ater til en weekend i selvforsy-
ningens tegn!

Læs mere om arrangemen-
tet den 25.-26. april, som er støt-
tet af Østerbro Lokaludvalg, på 
www.miljopunkt-osterbro.dk.

GRØN KLUMME. Miljøpunkt Østerbros centerleder Lene Midtgaard skriver om at skabe grønt miljø i hovedstaden, 
og så er der arrangement ved Østre Gasværk i weekenden, hvor man kan prøve at være by-bondebonderøv

USelv om vi bor 
på stenbroen, 

er der rigtig mange 
eksempler på, at vi 
sagtens kan trække 
dyr og natur ind i 
byen og endda med 
stor succes
LENE MIDTGAARD, centerleder, 
Miljøpunkt Østerbro

 ■ Du kan opleve masser 
af landbrugsdyr og 
selv prøve at bygge 
og plante ved Østre 
Gasværk Teater i 
Nyborggade både 
lørdag og søndag den 
kommende weekend 
klokken -

 ■Østre Gasværk 
Teater og Miljøpunkt 
Østerbro arrangerer, 
og Østerbro 
Lokaludvalg har 
støttet arrangementet 
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En høne på toppen af et 
tag på Østerbro. Foto: 

Miljøpunkt Østerbro


