Måltider som samler
Mange aktiviteter i Bispehaven inddrager
måltider. Madkulturen i afdelingen er rig,
og maden danner ofte grundlag for kontakt,
samtale og fællesskab.
Beboerdemokrati samler Bispehavens beboere. Men noget, der samler Bispehaven endnu
mere, er mad. Afdelingen har blandt andet tradition for at mødes uformelt til fællesspisninger. Til samvær omkring borde i lokaler åbne
for fællesskab. Eller til beboersamtaler.
Måltider og kaffe i Trivselshuset
Trivselshuset på Hasle Centervej 159 rummer,
ud over boligsociale projekter, 25 års erfaring
med fællesspisninger, måltider eller en kop
kaffe sammen. Trivselshuset ligger på et areal,
som snart skal fornys ved tryghedsrenovering.
Bygningen forsvinder sammen med et betondæk.
Men Trivselshusets funktioner og erfaringer
kan leve videre. Trivselshusets fællesformål og
trivselsopgaver videreføres nemlig i det nye
fælleshus, der skal bygges på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej.
Bygning skifter anvendelse
Bygningen på Bispehavevej 29 skal, ligesom
Trivselshuset, nedrives som led i tryghedsrenoveringen af afdelingens udearealer. Bygningen
har levet en omskiftelig tilværelse – den har
blandt andet været biograf i 1970’erne, og efter at have huset ungdomsklub og billardklub,
ombyggedes bygningen af en gruppe unge
beboere i 2015 til ’Cafe Viggo’ og til genbrugsbutikken ’Smukt og Brugt’.

Navnet ’Cafe Viggo’ skyldtes Viggo Jensen,
som flyttede ind i Bispehaven i 1988. Ud over
beboerdemokratisk arbejde af væsentlig betydning ydede Viggo Jensen en markant indsats for et liv i Bispehaven præget af fællesskab og samvær. Viggo Jensen døde i 2009,
men hans ånd levede videre i ’Café Viggo’ med
en kop kaffe i godt selskab.
’Smukt og Brugt’ indrettedes nemlig ikke kun
som butik, men også som et værested. Et sted,
hvor der altid skulle være kaffe på kanden.
Og det var der, takket være frivillige beboeres
indsats, som også genbrugsbutikkens øvrige
opgaver hvilede på.
Nyt mobilt køkken
Et af de nyeste madmæssige tiltag i afdelingen er ’Bispehavens Køkken’. Det er en mobil
enhed til madlavning og servering – en slags
foodtruck. Den er baseret på den omfattende
viden om madtraditioner, der findes i Bispehaven. Køkkenets aktivitet er ikke geografisk
begrænset til Bispehaven. Vognen har blandt
andet også betjent fans til AGF’s hjemmekampe.
Som initiativtager til ’Bispehavens Køkken’
blev Mahmoud Halimah i 2017 nomineret til
Det Boligsociale Fællessekretariats ildsjælpris.
Den boligsociale indsats i Bispehaven bruger
stadigvæk mad i mange af sine aktiviteter. For
eksempel er der fælles madlavning i Fællesskabernes Hus hver torsdag, og hver onsdag
er der fællesspisning i Trivselshuset.

Er du vild med historie, og vil du gerne vide mere om Hasles eller Bispehavens? Så er du meget velkommen til at besøge Hasle Lokalarkiv. Det finder du i kælderen under Hasle Lokalcenter, Rymarken 118. Arkivet har åbent den 1. og 3.
mandag i hver måned fra kl. 9.30-11.00 og 14.30-16.30.

