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Indsendt af: Alice Glud , Privat (2100)
Dato: 05.02.15
Østerbro, d 5. 2. 2015. Kan det virkelig være rigtigt ??? Skrammellegepladsen på
Østerbro er lukningstruet !!! Skrammellegepladsen, et ganske særligt sted, en perle,
en oase midt i København, og der har den ligget i 72 år !!! Folk fra andre lande kom
forbi: bl a fra USA, England, Japan, Kina, Skotland, Sverige, Norge og tog ideen til sig
med hjem og etablerede lignende steder!!!! Et fristed, en byggelegeplads i et med
naturen, med små haver med huse, selve pladsen omgivet af volde med buske og
træer, hvor man kunne bygge huler, hvor man kunne bruge sin fantasi og være
kreativ, og få værdier, man senere hen kunne bruge i sit liv!!!! Jeg satte mine fødder
på dette eventyrlige sted i 1950'erne - 1960'erne, hvor jeg fik jord under neglene,fik
kendskab til spirer, planter, blomster, grønsager, fik en lille grund og byggede et lille
hus af træ, ligesom så mange andre børn fra området, der kom på
Skrammellegepladsen, her skabte vi et lille minisamfund, og vi blev set og hørt og
lærte om demokrati og det menneskelig ligeværd. Senere trådte jeg ud i livet med
Skrammellegepladsen gemt i mit hjerte!!!! Kærlighed ruster ikke, og i 1996 vendte
jeg tilbage til Skrammellegepladsen som voksen og arbejdede der i 17 år som
pædagog, og gik på efterløn som 63 årig, og er nu med i støtteforeningen Skrammels
Venner!!! Jeg må sige at det har været de bedste år i mit arbejdsliv !!! Det at arbejde
med børn og unge, være i naturen/udeliv på alle årstider, og arbejde med teater, er
så livsbekræftende, det styrker fællesskabet, opbygger gensidig tillid og respekt for
mangfoldigheden!!! Så det piner mig helt ind i sjælen, at være vidne til forslaget om
nedlæggelse af Skrammellegepladsen, som har givet så meget godt, for og til virkelig
mange børn og unge over flere generationer!!!! Har I glemt Kanon Status som
Skrammellegepladsen fik tildelt!!!!! Mvh Alice Glud Manøgade 5, 2 th. 2100
København Ø

