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HØF 

Idékatalog til fællesaktiviteter i rækkerne  

 

 

For voksne: 

Kulturkartofler: 2-4 foredrag i løbet af et år, gerne med optræden af beboere, men også med eksterne 

oplægsholdere: 

o Historisk 

▪ Oplæg om kvarterets historie (f.eks. Københavns forsvarsværker, Fra kolera til 

Kartoffelrække, Kastellet m.m.) 

▪ Beboere med mange bo-år på bagen beretter om ”dengang… og nu” 

▪ Byvandring i kvarteret med lokal guide 

o Kunst 

▪ Vores gadenavnes kunstnere: Rundvisning på Den Hirschsprungske samling eller SMK med 

fokus på guldaldermalerne, der har givet navn til vores gader. 

▪ Kartoffelrækkernes kunstnere udstiller eller holder koordineret åben hus 

o Litteratur 

▪ Forfattere fortæller. Forfattere, der enten bor i Kartoffelrækkerne eller har skrevet bøger, 

hvor kvarteret indgår, inviteres til holde foredrag. 

o Musikalsk 

▪ Optræden af nogle af de mange musikere, der bor i rækkerne (f.eks. kammerkoncert, 

klaverkoncert, opera m.m.) 

o Vores huse/ arkitektur.  

▪ Ideer, råd og inspiration til ombygning og vedligeholdelse. Fx Tour de chambre til 4-5 huse 

med forskellige løsninger, evt med en arkitekt som tovholder. Temaer kunne være:  

Trappeløsninger - reparationer eller nye, Gårdhaver – beplantning og belægning 

Kælderudgravninger: gode råd – også for naboen, Vinduesudskiftninger, Isolering mm 

o Klimatiltag 

▪  El-biler og grøn omstilling, skybrudssikring, fx foredrag om energi og fremtid. 

 

Idekatalog til andre arrangementer 

o Loppemarked 
o Vinklub (Fælles vinindkøb – og nu og da vinsmagning) 
o Fodboldturnering mellem gaderne (børn og voksne m/k) i Fælledparken eller Østre Anlæg 
o Picnic med madkurve ved søbredden 
o Madklub på tværs af rækkerne (små hold på ca 6-8  besøger en familie i en anden gade. 

Uprætentiøst måltid)  
o Årets gyldne kartoffel: hver gade indstiller en særlig ildsjæl. Bestyrelsen vælger vinder. Præmie: 

en flaske snaps (som jo er lavet på kartofler) 
o Fælles uoffielt Sct Hansbål ved søbredden  
o Fælles oprydning 1. nytårsdag langs søen 
o Kåring af rækkernes smukkeste forhave (hver gade indstiller deres kandidat) 
o Fælles sangkor m/k  (efter princippet: Hver fugl synger med sit næb) 
o Bordtennisturnering 



o Skakturnering 
o  Kartoffelrækkernes fælles nytårsfyrværkeri 

 
For børn: 

- Fælles Luciaoptog for alle børn – evt med start og slut (med varm kakao) i Krypten 
- Børneloppemarked med legetøj og tøj 
- Fodboldturnering gaderne imellem sammen med voksne 
- Forfattere til børnebøger i rækkerne inviteres til at holde foredrag 

 
 

Praktiske, økonomiske og fysiske rammer:  

Vi foreslår, at der afsættes et beløb på budgettet til betaling af oplægsholdere, lokaleleje mm. 

 

Lokaliteter, hvor de indendørs aktiviteter kunne afvikles:  Esajaskirkens krypt, Café i det forhenværende 

Østre Borgerdyd Gymnasium, gymnastiksal på ØF-skole eller Bordings Friskole. 

 

Eventudvalget optræder som en samlende, koordinerende instans, men der kan være forskellige 

tovholdere til hvert enkelt event.  

Alle kan komme med ideer og være tovholder på et projekt. 

Gennemførelse af forslagene er afhængig af, at frivillige melder sig. 

Idéerne lægges også på HØFs hjemmeside og Kartoffelrækkernes facebookside. 

 

 

 

 

 

 

 

 


