
16.9.2019    Gåtur med ”Gadens Stemmer” i indre København 

Mandag den 16/9 kl. 10.30 mødtes vi 19 seniorer (3 afbud) ved indgangen til H C Ørstedsparken tæt på H C 

Andersens boulevard, for at få en guidet tur af en fra Gadens Stemmer. Efteråret var begyndt, det var 

solskin, lidt koldt og meget blæsende. Alle var vi glade og spændte over hvad vi skulle se og høre. 

Kl. 11 var der ikke kommet nogen guide, så der blev ringet til Gadens Stemmer for at høre om, hvor er 

vores guide? Det viste sig at der var lidt kludder med aftalerne, så vores guide stod og ventede ved og 

sammen med H C Andersen på Rådhuspladsen. Af sted gik vi og her stod vores by guide Kim på 34 år og 

ventede på os. Kim præsenterede sig og fortalte om sit liv fra hans 8 til ca. 31 år som havde været fyldt med 

svigt, narko, storkriminalitet, røveri, plat og svindel og meget andet, alt i alt en skidt knægt som han selv 

formulerede det og hvis vi havde spørgsmål skulle vi endelig sige til. Nu var han kommet ud og væk fra alt 

hans ”gamle lort” og arbejdede som guide + hjalp unge som var kommet på den forkerte side af systemet. 

Vi blev guidet rundt i det indre Kbh. hvor Kim fortalte historier og oplevelser fra hans eget liv og det var ikke 

kedeligt, Kim var/er en god fortæller, så selv barske oplevelser kunne han formidle på en måde så alle kom 

til at grine.  Efter 1 ½ times rundtur takkede vi af for Kims engagement/fortælle lyst og ønskede ham held 

og lykke med fremtiden. Derfra gik vi hen til vores frokost som vi skulle indtage i Tivoli Hallen som er kendt 

for sine store smørrebrød på Vester Voldgade. Alle var vi præget af ”Kims” entusiasme, men ikke 

misundelige på hans liv.  
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