
Vores formål

At skabe liv og sjæl for borgere i Køge Nord gennem aktiviteter for alle 
borgere. 
Foreningens arbejde skal være med til at passe på naturen, hylde 
historien og skabe fællesskaber lokalt. 
Foreningen vil fremme børns lyst til at bruge naturen og lokalområdet til 
at dyrke sport, mad, musik og andre kulturelle aktiviteter. 

Nu er klar til at bevæge os ind i Køge Nord
Med nye aktiviteter og nye muligheder.. 





Køge Nord´s Spiralbænk

Spiralbænken er et monument og samlingspunkt for hele 

Køge Nord, et slags udendørs forsamlingshus. 

Det skal være frit tilgængeligt for alle; daginstitutioner, 
skolens elever, foreningsaktiviteter og private. 

Spiralbænken kan rumme flere hundrede personer.

Spiralbænken vil i sig selv være et monument der 
symboliserer Køge Nords stærke fællesskab. 

Vi i Kulturfuglen har designet ideen, mens Arkon har stået 
for tegningerne - der findes ingen anden slags i verden af 
denne bænk. 



Placering og proces

Vi er i dialog med teknik- og miljøforvaltningen i Køge kommune om 
endelig placering. 

Kontrakt på brugsret af område er skrevet, skal i høring og endeligt 
godkendes, når placering er på plads. 

Fondsansøgninger og bidrag går i gang når kontrakt er godkendt!



Vores 5. sæson 

★ Frivilligdag - 30/4 kl. 9-12
Mod frivillige, lær Revlekiosken at kende, hyg dig, 
skriv dig på vagtkalender og klargøring af Revlekiosken.

★ Bog & bål - 1/5 kl. 11-17. 
★ Musik - 8/5 
★ Vindens dag - 14/5
★ Hoppeborg - 28/5 kl. 11-17
★ Folkekøkken #1 - 4/6
★ Musik - 5/6
★ Ost & vin #1 -11/6
★ Sankt hans - 23/6
★ Musik + hoppeborg - 3/7

★ Musik - 7/8
★ Folkekøkken #2 - 13/8
★ Ost & vin #2 - 20/8
★ Strandgudstjeneste - 21/8
★ Løbeevent - 27/8
★ Frivilligfest - 10/9
★ Folkekøkken #3 - 5/11



Vores aktiviteter skal både være på Ølsemagle Revle 
- og i Køge Nord by.

Vi tænker ideer nu - hvad tænker du?


