LAMBDA

Fynske homoer går med i Copenhagen Pride
Den fynske homoforening Lambda var med i Copenhagen Pride for første gang i 2008.
Deltagelsen blev en succes og styrkede både sammenholdet og skabte opmærksomhed
om foreningen. Derfor er fynboerne også med i Copenhagen Pride 2009.
Både Anja og Nicolai er enige om,
at Copenhagen Pride spiller en stor
rolle, når det gælder om at udbrede
kendskabet til Lambda, fordi Prideoptoget tiltrækker tusindvis af mennesker.

Mod på mere i 2009
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I september 2008 indviede Lambda
nye cafélokaler i Odense og markerede dermed begyndelsen på en ny
æra for byens bøsser og lesbiske. Ikke
siden 2005 har der – på nær en månedlig fest – været et fast tilholdssted for
homoseksuelle på Fyn.
En måneds tid forinden deltog
Lambda i Copenhagen Pride 2008
for første gang i foreningens 15-årige
historie. Temaet var engle, og i skikkelse af disse indtog de fynske himmelstormere hovedstaden ved den
store parade den 16. august.

Homomiljø på Fyn og Øerne
”Vi mente, at det ville være en god
idé at gøre opmærksom på os selv,
og af den grund var det helt åbenlyst, at vi skulle deltage i Copenhagen
Pride for at vise, at det ikke kun er i
hovedstaden, at der findes et synligt
homomiljø”, fortæller Nicolai Juul fra
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Lambdas bestyrelse.
”Samtidig ville vi væk fra det stereotype billede af betonlebber og
bøsser i pailletter, og her mente vi, at
Priden ville være en god mulighed,
fordi den signalerer rummelighed og
plads til mangfoldighed”, siger Anja
Bang Thomsen. Sammen med Nicolai
Juul var hun tovholder, da Lambda fik
sin Pride-debut i 2008.

Alle velkomne på Fyn
”Copenhagen Pride 2008 var lidt af en
slags prøveklud for os. Men det gik
over alt forventning. Vi var omkring
25 af sted, og alle syntes, det havde
været en vild fed dag”, siger Nicolai og
konstaterer, at der med Lambdas tilstedeværelse i Priden blev signaleret,
at Fyn nu igen er med på det danske
homolandkort.
”Og det er rigtigt vigtigt, at homoer i Jylland og på Sjælland også ved,
at Lambda findes, så de får lyst til at
komme med til festerne eller de andre arrangementer”, siger Anja.

Den succesfulde Pride-debut har givet
mod på mere. Anja fortæller således, at
der allerede er en masse forberedelser
i gang til Copenhagen Pride 2009.
”Vi er i fuld i gang med at planlægge, og vi oplever, at der er en rigtig
god opbakning fra folk, som synes,
det kunne være sjovt at være med. Så
målet er at fordoble sidste års deltagerantal, og det gør vi uden tvivl”.
Hvad Lamdas Pride-tema 2009 bliver, er en hemmelighed. Men Anja og
Nicolai lover, at der bliver noget at
glæde sig til, og at det bliver rigtigt
fedt.

Copenhagen Pride 2009
Vil du med på Lambdas vogn til
Copenhagen Pride 2009, så skal
du være fra Fyn og Øerne. Du kan
høre nærmere ved at kontakte
Anja på abt@lambda.dk

Lambda
Brogade 3
5000 Odense C
Telefon: 32 12 62 45
Caféen har åbent torsdag-fredag
fra 16-00 samt lørdag fra 14-00.
Fester afholdes den første lørdag
i hver måned. Tjek lambda.dk for
mere info.

