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Østerbropuljen støtter 
sjove, gode, skæve og 

interessante initiativer, der 
kommer bydelen til gode  

Et lokaludvalg i Københavns Kommune

SIDSTE ANSØGNINGSFRIST I 2014:

27. oktober, kl.12.00
Har du en idé til et projekt, der                     
skaber dialog og netværk i bydelen?                                 
Så søg Østerbropuljen!

Du kan ved ansøgningsfristen den 27. oktober 
søge støtte til projekter og aktiviteter, der enten 
afvikles inden udgangen af 2014 eller påbegyn-
des og afvikles i 2015. Læs mere om puljen på                                        
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Har du brug for vejledning i at 
ansøge, er du velkommen til at 
ringe eller komme forbi  
sekretariatet:  
Østerbro Lokaludvalg 
Randersgade 35, parterre,  
2100 København Ø.  
Tlf.: 35557436 
oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

 

HVAD GØR DU?
GØR EN FORSKEL HOS OS!

 
Bliv frivillig i Røde Kors Hovedstaden

Har du lyst til en meningsfyldt fritidsbeskæftigelse, så meld  
dig som frivillig i Røde Kors Hovedstaden– vi har brug for dig.

Vi søger frivillige i alle aldre, som har lyst til at arbejde med  
netværk, ensomhed, integration, krisehjælp, administration  
eller fundraising. Vi søger efter en, der kan li’ at arbejde med 
mennesker, kan lære fra sig eller er god til at lede projekter.  
Hos os kan du arbejde indenfor alle disse områder, og flere til.

Kom til informationsmøde og hør om de 36 aktiviteter, hvor  
du kan gøre en forskel: rodekors.dk/hovedstaden
Du er også velkommen til at ringe til os for at høre nærmere  
på tlf. 3833 6400

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Fra nød-
hjælp til besøgsven. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den 
anden side af jorden. Røde Kors. Sammen gør vi en verden til forskel. 

rødekors.dk/hovedstaden

Unikt design fra Anná s Engle
BUTIKSÅBNING: Designbutikken Anna´s Engle er åbnet på Nor-
dre Frihavnsgade 81.

Her kan få designet og syet tøj til kvinder i alle størrelser 
samt kjoler til de små i størrelse 1-10 år. Man kan også finde 
tørklæder, vattæpper, juniortæpper, puder, brugskunst og de 
lækreste alpaka-mohair uldgarner i butikken.  jma

PRESSEFOTO

Førende 
forsker besøgte 
Østerbroskole
FORSKNING: Helt ekstraordi-
nært lykkedes det for 8. og 9. 
klasses eleverne på Randersga-
des Skole forleden at få besøg 
af  Jeffrey Hangst, som er en 
af verdens førende forsker på 
anti-hydrogenområdet.

Eleverne fra 8. og 9. klasse 
var meget engagerede og stil-
lede mange uddybende spørgs-
mål, hvilket gjorde det til en 
stor oplevelse for eleverne. Jef-
frey Hangst går i Niels Bohrs 
fodspor og arbejder videre med 
erkendelsen af  grundstoffet 
hydrogen.  jma
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Ekstra matematik efter skoletid

MATEMATIKCENTER: Driller 
matematikken, er der fortsat 
hjælp at hente i Matematikcen-
ters lektiecaféer på Østerbro. 
Tilbuddet er gratis og er for al-
le elever, der gerne vil styrke 
deres matematikfærdigheder.

Danske Bank støtter Mate-
matikcentrets lektiecaféer på 
Ingrid Jespersens Gymnasie-
skole og på Kildevældsskolen, 
som er 2 ud af 15 centre lan-
det over. 

»Vi udvikler løbende red-
skaber både til børn og unge, 
deres forældre og lærere, der 
skal styrke de unges finansiel-
le forståelse og skabe grund-
lag for en sund økonomi i vok-

senlivet. Her spiller matema-
tik en væsentlig rolle, og der-
for vil vi gerne bakke op om 
Matematikcenters tilbud her 
på Østerbro,« siger Henrik Eg 
Nielsen, filialdirektør i Danske 
Bank Østerbro Afdeling, i en 
pressemeddelelse.

Matematikcaféerne på 
Østerbro bliver drevet af  fri-
villige lektiehjælpere.

Matematikcenters lektiecafé 
på Ingrid Jespersens Gymna-
sieskole har åbent hver tirs-
dag og onsdag klokken 15.30-
17.30, mens der er åbent ons-
dage klokken 17.30-20 på Kil-
devældsskolen. thof

Debatindlæg max. 250 ord
sendes til
red@oesterbroavis.dk

www.oesterbroavis.dk


