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Weekendplaner
Selv om få planer ofte er at foretrække, bliver det til både påskearrangementer og
sightseeing, når journalist Maja Kiener holder fri med familien og spanske venner.

Fredag
Vi har gæster på besøg fra Barcelona, og
i dag tager vi til Ørestad for at vise dem –
og selv endelig se – Bjarke Ingels’ 8tallet,
der vandt en pris ved World Architectu-
re Festival i Barcelona i 2011. Vi tager pøl-
ser og brød med og griller dem over bål
ved Naturcenter Amager og leger pira-
ter på det 50 meter lange strandede skib
’Arken’. Bagefter cykler vi mod Indre By
og stopper undervejs for at spise is hos
Ismageriet; jeg skal have rabarbersorbet
og espresso-honning. Om aftenen bliver
børnene passet, så jeg kan fejre min fød-
selsdag på franske Alouette.

Lørdag
Vi bliver i lokalområdet og går op til Gl.
Holtegaard, hvor vi lige kan nå at se Pe-
ter Holst Henckels soloudstilling ’Gen-
syn med paradis’, hvis kunstværker til-
syneladende ikke er så nydelige, som de
lader til ved første øjekast. Bagefter går
vi ud i barokhaven, hvor man kan male
påskeæg, og der er arrangeret skattejagt
med spiselige gevinster. 

Søndag
Først farvel til vores venner, og derefter
tager vi til Frederiksberg, hvor mine for-
ældre inviterer til påskefrokost. Frilufts-
mennesker, som de er, har de henlagt
festlighederne til Haveselskabets Have,
hvor der også gode muligheder for at
gemme påskeæg for børn og voksne
slikmunde.
maja.kiener@pol.dk
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Maja Kiener
42 år. Bor i Søllerød med mand, døtre på
9 og 5 og søn på 2.

Hendes faste weekendritual er at tænde
for børnefjernsyn og læse avisen, imens
børnene ser tv, gå en tur i skoven mindst
én gang og vaske strømper til den kom-
mende uge. Arkivfoto: Rune Pedersen
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