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Kære Kulturøkologer
Kvickly gavlen ved at få sit officielle lys nu. For to år siden satte vi jo lys på Kvickly gavlen, for
at vise, hvor fin den kan blive, og nu har kommunen så arrangeret et mere permanent lys. Alt er
ikke helt på plads endnu, men lampen er monteret og klar.
Grøn Dag lørdag den 5. maj. Om alt går vel, får vi en ny Bydiversitets-plakat klar til Grøn Dag,
som vi kan sælge til fordel for solceller til Afrika. Det bliver den tredje plakat i rækken – så nu
begynder de næsten at kunne blive samleobjekter ☺
På Grøn Dag vil vi også sætte fokus på, hvordan man bedst undgår pesticidrester i sine fødevarer.
Og vi vil lave et medlemsfremstød. Endelig er der det med kompostormene. I år gør vi det lidt
anderledes. I stedet for at fylde en hel ladbil med kompostorm i hestemøg, stiller vi op med 100
færdigpakkede poser. Sidste år faldt interessen nemlig drastisk for orm, da alle nu kan aflevere
deres madaffald til bioforgasning i stedet for at hjemmekompostere. Så vi tilpasser udbuddet til
efterspørgslen.
Hvis du kan være med på dagen, kan vi altid bruge hjælpende hænder – sig bare til ☺
Solceller til Afrika. Vi har lovet 2 nye solcelleanlæg til Uganda. Et til et hjem for piger, der er
droppet ud af skolen, teenagermødre og piger i vanskelige situationer. Og et andet til et hjem for 37
forældreløse piger og drenge. Vi har ikke fået priser på anlæggene endnu, men regner med, at vi har
penge nok på kistebunden til dem – ellers må vi jo bare ud i bjørnekloen og tjene flere...
Cykel- og Trampeture. Bestyrelsen planlægger en ny ”vandtur” (til De Våde Enge, Biotopia og
Vestegårdskvarteret i Glostrup), og 2 ture til Vikingebroen og to på Trampestien i juni og
september. Mere information følger.
Bjørneklobekæmpelse. Der er kommet dage på, hvornår vi skal bekæmpe bjørneklo frem til
sommerferien. Vi starter på Motorcenteret tirsdag den 15.5. kl. 18, og tager så både Motorcenteret
og Hyldagerparken tirsdag den 29.5. kl. 18. Derfra tager vi bestik af situationen og ser, hvad der
skal til resten af året.
Kontingent 2018. Rigtig mange har betalt kontingentet – og tusind tak for det! For jer andre kan
det heldigvis sagtens nås endnu. Det koster som altid 75,- for en person. 100,- for en husstand og
500,- for en organisation. Pengene kan enten:
1. Overføres til vores (dvs. Agenda Centerets) konto i Merkurbank 8401 1110222, eller
2. Du kan stikke hovedet ind i Kanalens Kvarter 32 og betale kontant.
Følg med på www.agendacenter.dk
Med venlig hilsen
Povl Markussen

