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Sommerens gudstjenester
Juni
Fredag d. 5. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 7. juni
1. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Fredag d. 12. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Lørdag d. 13. juni
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 14. juni
2. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt

Vor Frelser Kirke
Klokkespillet
Fredagsklokkekoncerterne holder sommerpause frem til september. I stedet er der hver
lørdag kl. 15.00 en times
klokkekoncert med både
danske og udenlandske
klokkenister. Klokkekoncerterne høres bedst
fra kanalens moler eller
voldanlæggets bænke.
Christianshavn Carillon
Festival
Den nederlandske kl.ist
Marcel Siebers giver
koncert på tårnets store
koncertklokkespil.
Lørdag den 11. juli kl. 15
Christianshavn Carillon
Festival
Den nederlandske kl.ist
Roel Smit giver koncert på
tårnets koncertklokkespil.
Lørdag den 18. juli kl. 15
Christianshavn Carillon
Festival
Den belgiske kl.ist Marc
van Bets giver koncert på
tårnets koncertklokkespil.
Lørdag den 25. juli kl. 15
Christianhavn Carillon
Festival
Den polsk-danske kl.ist
Joanna Stroz giver en
times koncert på kirkens
store koncertklokkespil.
Lørdag den 1. august
kl. 15
Christianhavn Carillon
Festival
Lars Sømod, organist og
kl.ist ved Vor Frelsers
Kirke giver en times
koncert på kirkens store
koncertklokkespil.
Lørdag den 8. august
kl. 15

Højskoledage
på Havnen
For 9. gang afholder Vor
Frelsers Kirke ”Højskoledage på Havnen”. Højskoled23.-25. august 2015, og
temaet er i år: Frihed og
bundethed.
Årets foredragsholdere er:
Hans Jørgen Schanz
(professor i idéhistorie
ved Aarhus Universitet),
Margrete Auken (præst
og politiker, medlem af
Europa-Parlamentet),
Erik A. Nielsen (professor i dansk litteratur ved
Københavns Universitet),
Joakim Garff (lektor på
Søren Kierkegaard Forskningscenteret).
Herudover medvirker Vor
Frelsers Kirkes Kantori
og vi skal på rundvisning i
Operaen på Holmen.
Prisen per deltager inkluderer mad og drikke samt
entré i Operaen.
Pris per deltager: 500 kr.
Studerende: 300 kr.
Programmet kan hentes
på kirkens hjemmeside
eller i Vor Frelsers Kirke.
Tilmelding sker ved henvendelse til kordegn Louise
Dinesen: lodi@km.dk.
Betaling skal samtidig
foretages ved bankoverførsel til Vor Frelsers
kirkes bankkonto i Nordea: reg.nr. 2191, konto
nr. 0757257823. Bankoverførslen skal mærkes
”Højskole” samt navnet på
den tilmeldte. Tilmeldingsfrist er mandag den 17.
august.

Fredag d. 19. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 20. juni
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 21. juni
3. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Søndag d. 28. juni
4. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer

Søndag d. 19. Juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Søndag d. 9. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer

Juli

Søndag d. 26. juli
8. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer

Lørdag d. 15. august
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Søndag d. 5. juli
5. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 5. Juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 11. juli
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 12. juli
6. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 12. Juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Lørdag d. 18. juli
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Fredag d. 26. juni
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Søndag d. 19. juli
7. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Det sker i natkirken i juni.

Koncerter i Vor
Frelsers Kirke:

Natkirken har åbent
hver fredag kl. 20-23
kl.20.00: Musikken
begynder
Kl.21.30: Nadverandagt.
Kl.22.45: Fælles aftenbøn

Kantoriets Sommerkoncert
Vor Frelsers Kantori synger under ledelse af Lars
Sømod musik af jubilaren
Carl Nielsen samt korværker til minde om 2.verdenskrigs afslutning
Lørdag den 6. juni kl. 16

Fredag d.5.juni
Stilhed og musik
Fredag d.12.juni
Vokaljazz, med sangerinden Sille Schultz, som
spænder fra originale
kompositioner til sange fra
det store jazz standard repertoire. Sille opleves oftest
med The BigBand, som hun
står i front for, men ved
denne lejlighed optræder
hun solo ved klaveret.
Fredag d.19.juni
Stilhed og musik
Fredag d.26.juni
Jazzsaxofonist Emil Hess
spiller melodiøst, smukt og
længselsfuldt. Emil Hess
har udgivet det anmelderroste album Night Church
som er optaget live i Vor
Frelsers natkirke
Bemærk at natkirken
holder sommerpause i juli
og august og åbner igen
fredag d. 4.september kl.
20.00 med besøg af Dreamhub ved Kim Bjørn

lister
Den slovakiske ambassade
arrangerer koncert med
cellister fra Slovakiet, Tjekkiet, Ungarn og Polen, der
spiller musik af Chopin,
Bartók, Popper, Haas og
Krajci
Mandag den 8. juni kl. 20
Wadham College Chapel
Choir
Universitetskor fra Oxford
(GB) synger et program af
engelsk musik fra Tudortiden under ledelse af Katie
Pardee
Tirsdag den 30. juni kl. 20
Den signede fryd
Organisten Jens E. Christensen spiller 17 præludier
og koralfantasier fra Per
Nørgårds Orgelbog (netop
udkommet)
Tirsdag den 7. juli kl. 20

Søndag d. 26. Juli
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
August
Søndag d. 2. august
9. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 2. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 8. august
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 9. august
10. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer

“Vive la France!”
På Bastilledagen spiller
organisten Karsten Gyldendorf musik af Marchand, de
Grigny, d’Aquin, Bonnet,
Franck, Alain og Nystedt
Tirsdag den 14. juli kl. 20
Nicolaus Bruhns 350 år
Den slesvigske komponist
fra Christian 5.s tid fejres
af nordjyske Lars Colding
Wolf ved elefantorglet. Desuden værker af Buxtehude,
Muffat og Corette
Tirsdag den 21. juli kl. 20
Bach, Reger og Heiller
& Co
Den amerikanske organist
Bruce Stevens spiller orgelmusik af Pachelbel, J. S.
Bach, Rheinberger, Reger
og Heiller
Tirsdag den 28. juli kl. 20
Ragtime, gavotte og
danse på orgel
Organisten Jens E. Christensen spiller musik af
Scott Joplin’s kollega
dansk-amerikaneren Jens
Bodewalt Lampe fra Ribe
(1869-1929)
Tirsdag den 4. august kl. 20

Søndag d. 16. August
11. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 16. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Lotte Nielsen
Forchhammer
Søndag d. 23. August
12. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 30. August
13. Søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 30. august
International musikgudstjeneste kl. 12.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

J.S. Bachs Orgelmesse
Organisten Lars Sømod
opfører Johann S. Bachs
‘Dritter Teil der Klavierübing’, som er gamle Bachs
hyldest til den lutherske
gudstjeneste og Luthers
Lille Katekismus
Tirsdag den 11. august kl.
20
Dansk orgelmusik fra
det 20.århundrede
Organisten Flemming Friis
spiller værker af Bentzon,
Langgaard og sig selv
Tirsdag den 18. august kl.
20
Sumer is icumen in
Den engelske organist Stephen Farr spiller et sommerprogram med musik af
blandt andre Bruhns, Leif
Thybo, J.S. Bach. Alain og
Bingham
Tirsdag den 25. august kl.
20
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Onsdag d. 10. Juni kl. 20.00
CD Release – Carl Nielsen i ord, toner og billeder
I anledning af Carl Nielsens 150 år, har trompetist Dorthe
Zielke og Søren Johannsen skabt en musikalsk fortælling om
storskærm. Al overskud fra cd salg går til Kirkens Korshær.
Fri Entré

Borgerdialog om ny havnebro skal sætte fokus på

Gudstjenester og Koncerter –
Christians Kirke Juni 2015
Torsdag d. 4. Juni kl. 20.00
Søren Huss – Solokoncert
Oplev sangskriver Søren Huss give en eksklusiv solokoncert i Christians Kirke. Oplev musik hvor Huss bearbejder
tankerne omkring livet, kærlighed og sorg fra hans forskellige musik cd´er.
Biletter: 270 kr. - via billetnet.dk eller tlf. 70 15 65 65
Lørdag d. 6. Juni kl. 19.00
Suoni Ensemble – Song, Theatre and Music
Oplev en speciel familiekoncert med sang, teater og musik.
Ensemblet omfatter nogle af Danmarks top operasangere,
internationale kamemrmusikere mm. Bemærk, at koncerten
foregår på engelsk, men både børm og voksne vil være i
stand til at følge med
Biletter: 160 kr. - børn under 13 år 100 kr. - via billetnet.dk
eller tlf. 70 15 65 65
Søndag d. 7. Juni kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless
Mandag d. 8. Juni kl. 19.30
Lyse Nætter - Sommerkoncert med Nye Toner
Nyd enestående musik til en sommeraften af komponisterne
Nielsen og Bruckner med kirkens huskor Nye Toner. Dirigent: Søren Johannsen
Fri Entré

Torsdag d. 11. Juni kl. 20.00
Søren Huss – Solokoncert ( EKSTRA KONCERT )
Oplev sangskriver Søren Huss give en eksklusiv solokoncert i Christians Kirke. Oplev musik hvor Huss bearbejder
tankerne omkring livet, kærlighed og sorg fra hans forskellige cd´er.
Biletter: 270 kr. som købes via billetnet.dk eller tlf. 70 15 65 65
Søndag d. 14. Juni kl. 10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Rasmussen
Søndag d. 21. Juni kl. 10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Rasmussen
Søndag d. 28. Juni kl. 10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Rasmussen
Søndag d. 5. Juli kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless

Realdania har givet København en ny cykel- og gangbro over havnen. Den skal
gå fra Vester Voldgade i
Indre By til Langebrogade
på Christianshavn. Herfra
kan cyklisterne for eksempel
fortsætte videre til KUA eller videre ud på Amager.
Inden broen – efter planen
– står færdig i 2018, er det
vigtigt, at cykelforbindelserne til og fra broen kan
håndterer de mange nye
cyklister, der vil komme i
områderne på begge sider
af broen. Det mener Indre
By Lokaludvalg, som er
gået sammen med Islands
Brygge Lokalråd, Amager
Vest Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg om
at lave et borgerdialogmøde.
Mødet er mandag d. 15. juni
kl. 19-21 i Islands Brygges
Kulturhus og skal netop
forbindelse med den kommende bro.
Ikke som ved Bryggebroen
Amager Vest Lokaludvalg
læg ger i et høringssvar
vægt på, at Københavns
Kommune ved broen skaber
nogle gode udfletninger,
så man undgår en gentagelse af problemerne ved
Bryggebroen. På dialogmødet d. 15. juni kan borgerne
sætte deres ord på, hvilke
forbedringer, de synes, der
skal laves for cyklisterne, så
cykelforbindelserne hænger
sammen med den nye bro.
Teknik- og Miljøforvaltningen deltager, så du kan få
besvaret dine spørgsmål
om cykelplanlægningen i
områderne. Realdania deltager også for at fortælle om
tankerne bag at give København den nye havnebro. Desuden vil de tre lokaludvalg
sammen med lokalrådet
fortælle om deres bekymringer samt deres forsalg til

Omblæst Langebro
Broen kommer til at ligge
lidt nord for Langebro, der
hvor den oprindelige Langebro lå. Københavns Kommune har takket ja til broen
blandt andet fordi, Langebro

og Miljøforvaltningen, Anne
Lærke Jørgensen, fortalte til
et tidligere borgermøde om
broen, at kommunen har undersøgt cyklisternes oplevelse af at passere Langebro.
Mange synes, at turen er
ubehagelig, fordi cykelstien
er meget befærdet, og fordi
turen er omblæst. Det er
Københavns Kommunes og
Realdanias ønske, at broen
skal være et rekreativt alternativ til Langebro frem
for den hurtigste vej.

Forventet tidsplan:
August 2014:
Borgerrepræsentationen på
Københavns Rådhus beslutter at modtage gaven fra
Realdania.
Efterår 2014:
Der udskrives en indbudt,
international projektkonkurrence om design af broen og
landanlæggene på begge
sider.
December 2014:
Intern høring i Københavns
Kommune, af blandt andet
Christianshavns Lokaludvalg.
April 2015:
Projektkonkurrencen forventes afsluttet.
Maj/juni 2015:
Forslag til lokalplan til
politisk beslutning i Københavns Kommune.
August/september:
Lokalplan i offentlig høring.
November/december 2015:
Endelig politisk vedtagelse
af lokalplan.
Januar 2016:
Lokalplan bekendtgøres.
2016:
Byggearbejder forventes
påbegyndt.
2018:
Projektet forventes færdigt.
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Arrangement på
Christianshavns
Bibliotek 22. juni kl. 19.

Fotografen Susanne Mertz, udstiller nogle af sine
retrospektive billeder i Galleri Tom Christoffersen,
Skindergade 5.
Fra den 14 august til den 12 september.
Lukket søndag, mandag og tirsdag. Åbent fra kl. 12-18

Ditte Trolle om
SEX - Tænkepauseforedrag
De r f i ndes
det, de fleste
på 24/7. Tre
er dog nok og
gentagelse.
mere sex, tak.
bliver vi gang
ket væk fra
sti? Vores binaturligvis for
get menneskedet forklarer
er jo også kulja, kærlighed.
ikke helt, hvori kanen med
for den anden?
tide, at Ditte
ved Aarhus
løfter dynerne
melige længsler.

Billedet th er medsendt af Susanne Mertz

utallige ord for
af os tænker
små bogstaver
tåler gerne
Sex, sex og
Men hv orfor
på gang lokdydens smalle
ologi frister os
at få forlænheden. Men
ikke alt. Der
tur, magt og
- Måske ved vi
for vi hopper
den ene frem
Det er vist på
Trolle, sexolog
U n i v er si t et ,
for vores hem-

HEKSEVÆRKSTED
CHRISTIANSHAVNS BEBOERHUS
SYSTUEN DEN RØDE TRÅD
& AMAGER SKOVHJÆLPERE
Inviterer til Hekseværksted i Salen
til udsmykning af skt. Hans bålet 2015
TOR 18. JUN – LØR 20. JUN KL 13-20
Vi udsmykker for niende år midsommerbålet på
ELEFANTENS BASTION DEN 23. JUN
I tråd med vore traditioner har vi i år et nyt tema:
Den lille Havfrue & alt godt fra havet
Moderland vort halvt
er Havet
VI BRÆNDER FOR IKKE AT GLEMME

Gratis billet og bog udlevers på biblioteket

Kom og deltag i vores kreative
værksted, hengivet til midsommeren.
Giv din ofring til sommerbålet.

Asbjørn Kaasgaard

Venligst heksekulten
DEN RØDE TRÅD

2015
Søndag d. 6. september
kl. 10-16
på Christianshavns Torv
og Torvegade

Deltag i ”Sommerbogen
2015” på Christianshavns
Bibliotek

prøv
Kom og
nt aguf st hos
dit tanele
st d. 2. au

k.dk
dig se
lg@okf.k
- tilmeld
slokaludva
n
av
h
ns
christia

For alle børn mellem 7-14 år

Lige meget om du skal ud at rejse, på koloni, være
hjemme eller i sommerhus i sommerferien, er det dejligt
med en god bog. På biblioteket kan du endda deltage i
Sommerbogen. Du skal læse 3 bøger og skrive en lille
anmeldelse af dem. Bøgerne vælger du selv. Du kan læse
en fagbog om Minecraft, en roman om heste, kærlighed
eller fodbold, det er helt op til dig. Har du brug for et godt
læsetips, spørger du bare en børnebibliotekar.
Sådan gør du: Kom op på biblioteket og meld dig til. Når

ÅBEN
SCENE

du frit vælge en bogpræmie mellem de mange udstillede
gavebøger. Du kan også deltage i Sommerbogen på www.
pallesgavebod.dk, hvor der er præmier til den bedste
Der bliver også trukket lod om bogpræmier hver uge.
Sommerbogen starter fredag den 19. juni og slutter lørdag
den 22. august.

NB
Læs mere på
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk og følg med på
facebook.com/christianshavnslokaludvalg
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Misbrugsportalen
tekst og foto: Rigmor Winthrop

-

Man kan henvende sig
anonymt til Misbrugsportalen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Peters Klumme: 50 års Jubilæet
Kære Venner.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

færer.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Skål og godt jubilæum.
Peter Mark

PS. Jubilæet fejres fredag 26. juni på gymnasiet
kl.10 og med efterfølgende frokost på restaurant
”Ravellinen”
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Time woke up in darkness
Et internationalt hold,
b e s t å e n d e a f 3 p er formere, 2 animatorer,
2 live musikere og publikum mødes i et rum,
skabt af live animation,
interaktivt skyggespil,
musi k og animations
Da holdet begyndte optamen opdagede de at der var
ligesom et ”hul” mellem de
sekunder, som hvert billede
blev taget i. Det er disse
”huller”, som bl.a. inspirerer
til værket ’Time woke up in
Darkness’.
‘Time woke up in Darkness’ er en improvisation
i en poetisk forstærket atmosfære.
Time Woke Up In Darkness”
er et tidslaboratorium.

Økant –
en udstilling med kant!
Billederne er malt af Grethe Lauesen og fotograferet af poul.

Gallopperiet Stadens Museum for Kunst,
I maj måned har Gallopperiet vist en udstilling af
bornholmske kunstnere,
der kollektivt har sat sig
for at bevise, at udkant
ikke betyder marginaliseret.
Udstillingen spænder vidt –
fra det strengt naturalistiske

til det non-figurative og
eksperimenterende. En
fællesnævner er dog generel: en gennemgående
høj teknisk kvalitet og et
stort engagement. Der er
oplevelser til lang tid –
dybt ind i sjælen!
poul

Laboratoriet vil skabe et
undersøgelsesrum mens det
udvikler og udfolder sig.
Begreberne tid, rum og
virkelighed undersøges. Et
rum hvor publikum opfordres til nysgerrigt og undersøgende at lade sig falde ned
i de tidslommer der ligger
inde mellem hver tanke,
hver handling, og som vi kun
opdager, når vi bevæger os
langsomt uden at ville nogen
steder hen.
Det er en undersøgelse af
hvordan vi kan opleve tiden
som noget abstrakt og levende, som vi kan strække,
lukke op og forsvinde ind
i. Et rum hvor publikum
opfordres til nysgerrigt og
undersøgende at lade sig
falde ned i de tidslommer
der ligger inde mellem hver
tanke, hver handling, og
som vi kun opdager, når vi
bevæger os langsomt uden
at ville nogen steder hen.

Koncept /Sara Topsøe-Jensen - Sarah John - Michelle
Kranot - Uri Kranot
Instruktør /Sarah John
Performere /Cindy Rudel Marieke Breyne - Jean-Marie Oriot - Jakob Kirkegaard
A n i ma t o r / M i c h e l l e
Kranot - Uri kranot
Lyd /VektorMusic - Thomas
Ahlmark - Kristoffer Jørgensen
Teknik /Jakob Kirkegaard - Jonas Wulff Jespersen - Troels Lindebjerg
Designkonsulent /Betina
Møller
Visuals /Adrian Dexter
‘TIME woke up in darkness’ spiller på Teaterøen d. 6.-7. Juni og
samme sted under CPH
STAGE d. 10.-13. Juni.
Rigmor Winthrop
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CD M & m: Monet & medudvikling

Et spændende forløb om den franske impressionistiske maler Claude
fernisering og i bedste galleristil gav de fremmødte gæster lejlighed til
blev der meldt “alt udsolgt”, og alle kunne gå berigede hjem.
Også eleverne i 8. X har kunnet glæde sig over aktivt arbejde med
billedmediet, idet klassen var så heldig at blive udvalgt til at være
medudviklere af undervisningsmaterialet i forbindelse med Arbejdermuseets seneste udstilling “Tomorrows and Yesterdays: Mads Nissen
møder Europas første fotografer”.
Det er altid dejligt, når teori og praksis kan gå op i en højere enhed,
og spændende var det også at være med til gøre en forskel.
En stor tak for godt teamwork til Bjarke fra Skoletjenesten.

Tekst og foto:
CBC

Radikale Venstre Indre By
har på et bestyrelsesmøde, d. 20. maj, valgt Christian Vitting Gregersen som formand. Den nye formand vil forsøge at

Christianshavner
lancerer nyt website
som vil give mere magt
til de ansatte.
Nu kan arbejdspladserne ikke skjuler sig
længere - hverken de
gode eller de dårlige. Vi
investerer meget af vores
liv på arbejdspladsen,
så derfor skal vi have
det godt mens vi er der.
Derfor har to iværksættere skabt JobberLife.
com - et website der giver
et nyt indblik i danske
virksomheder, gennem
de ansattes egne bedømmelser af arbejdspladsen.
Flere og flere anvender
brugerbedømmelser i forbindelse med booking af fly,
hotel og restaurantbesøg
m.m. 75% af danskerne har
brugt en bedømmelse som

beslutningsgrundlag. 72%
stoler ligeså meget på brugerbedømmelser, som på
venner og familie. (Trustpilot)
Nu gør JobberLife det muligt, gennem medarbejderbedømmelser, at få et unikt
indblik i en arbejdsplads, set
med de ansattes (¶²». “Det
skal være ;¾»²¬, :®´·¹¬ og
ucensureret. På den måde
får alle et bedre grundlag
for at træffe vigtige beslutninger, som at vælge sin
arbejdsgiver - og det vil
give arbejdspladserne meget
mere troværdighed”, siger en
af de to iværksætter, Peter
Larsen.
JobberLife griber interaktionen mellem arbejdsgiver
og arbejdstager an på en
helt ny måde, noget der
er helt nødvendigt, ifølge
Fremtidsforsker Carsten
Beck: «Fremtiden byder
på mere individualisering.
Vores arbejdsliv vil ikke bare
dreje sig om hvor meget vi
får i løn, men mere og mere
om andre værdier. De yngre
generationer vil prioritere
arbejdspladser, som de sympatiserer med, og måske
endda kan identificere sig

selv med.»
De to iværksættere, Peter
og Rasmus, mødtes som
kolleger i en større virksomhed, hvor der var hyppig
udskiftning af medarbejdere. Det var her ideen til
JobberLife opstod; hvordan
kan vi etablere grundlaget
for et bedre match mellem
arbejdsgiver og arbejdstager,
der fører til længere og lykkeligere arbejdsforhold?
De to iværksættere Peter
Larsen og Rasmus Munch
startede derfor den lille
virksomhed, som nu har
et brændende (²-µ» om at
gøre en positiv forskel i folks
hverdag ved hjælp af JobberLife. De første måneder arbejdede iværksætterne i Peters
lejlighed på Christianshavn,
da der ikke var råd til at betale for et kontorlokale.
Kontakt:
Rasmus Munch +45 3172
7277
Peter Larsen +45 2844
2402
kontakt@jobberlife.com
www.jobberlife.com

med stærk lokal forankring:
”Vi er den største radikale bydelsforening antalsmæssigt, men det går desværre ikke optimalt med at aktivere
de mange passive medlemmer. Derfor ser jeg det som min
første prioritet at skabe en engageret lokal sammenslutning
af radikale” udtaler han.
dat, Mia Nyegaard” siger Christian Vitting Gregersen.
Nye medlemmer kan møde Mia på onsdag d. 27. maj kl.
18.30, til Radikale Venstre Hovedstadens intromøde. Mødet
København K - en gågade der ligger parallelt med strøget.”
Viktor Dylander
Bestyrelsesmedlem, Indre By RV
Stud.mag. i dansk

Sådan kan man også opleve
Hal C!
Asbjørn Kaasdaard har fanget
et hold studerende fra
Arkitektsskolen ved en
hyggelig, lille optagelsesprøve.
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Enkelt – men godt!

Ved et tilfælde kom vi til at tø
en pose rejer op, der så ikke
blev brug for. Hurtigt ind i
køleskabet. Næste dag blev
de så til reje-/laksepasta.
God frisklavet pasta. Et par
laksebøffer, befriet for skind
og skåret i terningstore tern.
Piskefløde i en kasserolle.
Opvarm til småkogning.

laks eller rejser eller begge dele -til den
friske pasta - mmmmm

og rejer i saucen. Kog
pastaen al dente i
spilk og ende vand
(2 – 3 minutter), og
vælt saucen rundt i
den drænede pasta.
Friskklippet dild henover.
Vi drak en tør hvidvin til – og det skadede slet ikke retten.

peber, gerne et par tråde
safran (hvis haves) og et
mindre skvæt sherryvineddike. Kog lidt ind, smag
på, krydr evt. lidt mere.

Djævlekylling

Køb gode kyllingelår (helst
fra langbenede øko-kyllinger,
der har spænet rundt – det
giver saft og kraft). Lav
en marinade: olivenolie,
hvidløg, citron, chili og et
snip honning. Rør det godt

sammen og gyd det over
kyllingelårene, der så står
og suger et par timer på
køkkenbordet. Skræl et passkær dem i passende pomme
frites-stave. Læg dem i koldt
vand en halv times tid, hæld
vandet fra og lad dem blive
tørre igen. Og så skal du til
at lave rigtige fritter – og
Nej, det kan ikke gøres i en
ovn. Smæk kyllingelårerne
i en ovn (så bruger du da
også den) ved 180 grader.
De skal have ½ time til 3
kvarter. De ser lidt brændte
ud i kanterne, når de er færdige. Så til fritterne: Tag en
høj gryde, hæld en god vin-

druekerneolie i – spæd gerne
med lidt jordnøddeolie for at
få den autentiske, franske
pomme frîtes smag – og varm
olien op til den syder livligt
omkring en tændstik eller
kartoffelstump. I med fritterne. Sørg for at olien bliver
ved med at være varm. Efter
en 10-12 minutter kan du se,
at fritterne er færdige, gyldne
og sprøde. Op på fedtsugende
papir og drys med groft salt.
På bordet straks. Så du har
timet det, så kyllingelårene
er færdige samtidigt, ikke?
Måske har du dagen i forvejen rørt noget tartarsmør:
smøret røres blødt med
citron, knust hvidløg, hvid
peber og lidt Worcestersauce.
I køleskabet, så det er lige
til at skære skiver af ved
bordet. Du kan stille et dut
brøndkarse på bordet til
at vride af. En god, landlig
rødvin fra de varme lande
passer til.
Bon Appetit!
Md. M.

Christianshavns Bibliotek
Nye bøger
For tiden har
Christianshavns
Bibliotek mange nye bøger
med udlånstid på 14 dage.

Det gør vi for at være mere
aktuelle og få ventetiderne
ned.
Vi anskaffer også prisvindende bøger på engelsk
af bl.a. Anthony Do-

err, Laszlo Krasznahorkai
Vi ønsker alle en go› læselyst
i sommervarmen
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PokalHolmen
Så lykkedes det igen for de
lokale rugbydrenge fra CSR/
Nanok, at spille sig til årets

efter en sejr over sidste års

-

-

Tekst og foto: Niels Balling

Her fra et tidligere opgør
mellem de to lokalrivaler,
hvor ”arvefjenden” trak det
længste strå
Hvis Christianshavnerne
skal have pokalen hjem til
Havnen skal der tackles
igennem den 27. juni

Stort

-

-

-

Tekst og foto Bolette Agerschou
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Sofies Jazz klub

Copenhagen Jazz Festival 2015

Sofiekælderen

Eftermiddage på Bolværket:

3. Juli Sophisticated Ladies
4. Juli Jacob Dinesen Trio
5. Juli Niclas & Cladia Campagnol
6. Juli Tomas Franck Trio
7. Juli Daniel Franck Trio
8. Juli Jacob Dinesen Trio
9. Juli Niclas & Claudia Campagnol
10. Juli Tomas Franck Trio
11. Juli Tomas Franck Trio
12. Juli Niclas & Claudia Campagnol
Aftenkoncerter - Indendørs:

3. Juli Jan Kaspersen Kvintet
4. juli Hakan Broström/Daniel Franck 4
5. Juli George Garzone/Anders Mogensen 4
6. Juli Jesper Thilo Kvartet m. Jacob Fischer
7. Juli Jacob Dinesen Kvartet
8. Juli Sophisticated Ladies, feat. Christina Dahl
9. Juli Marc Mommaas/Nicolaj Hess 4
10. Juli Morten Grønvad m. The End v. 2.0
11. Juli Nulle og Verdensorkestret
12. Juli Tomas Franck New Quartet

Peter Høegs sidste besøg
på Christianshavns
Bibliotek
Fra en forrygende aften med dans, dramatik, fordybelse,
eventyr og røverhistorier
Peter Høeg fortalte, at han ikke huskede sit første besøg på
Christianshavns Bibliotek, men at han aldrig glemte det
sidste, som fandt sted engang i midten af 1960erne.
På det tidspunkt gik han i gymnasiet og delte en lejlighed
i Overgaden med en ven. Dengang var der mange dørsælgere, som gik fra opgang til opgang og bl.a. solgte bøger.
En sådan sælger indfandt sig en aften og overtalte Peter til
at købe en ret så stor og tyk bog, ved bl.a. at fremhæve, at
bogen var uden slutning.
Peter og vennen gik med det samme i gang med at læse
den sidste side, 1056. Læsningen gav dog ikke ret megen
mening. Så derefter slog de op et tilfældigt sted i bogen, hvor
der var en stor tegning, som illustrerede det, de lige havde
læst. Herefter slog de om på sidste side som nu hed 973.
De læste hele aftenen og natten med, og hver side var
med nye historier og illustrationer - men de kunne aldrig
blade tilbage til det, de lige havde læst og sidetallet skiftede
hele tiden.
De hverken spiste eller drak - så euforisk var de draget ind
i bogens univers. Efter to døgn så de på hinanden og spurgte,
hvad de i alverden havde gang i. Var de blevet bedøvet af
et eller andet ? – eller hvilket trick var de blevet udsat for?
De blev enige om, at bogen var farlig og skulle skaffes
af vejen. At brænde den ville nok være for risikabelt, da
den jo var uendelig, så afbrændingen kunne føre til en
altødelæggende røgsky, ligesom den atomsky, man på det
tidspunkt frygtede kunne udløses ved en krig.
Så i stedet smuglede de bogen ind i det allerbagerste hjørne
i det åbne magasin på Christianshavns Bibliotek.
Refereret af Asbjørn Kaasgaard

Alle koncerter begynder kl. 21, Bolværket dog kl. 16
Entré: 100,- (mdl. og stud. 70,-) Udendørs Gratis.
Ret til ændringer forbeholdes.
Glade - og varme - festivalgæster
Th. den svenske virtuos
Kåkan Broström.

nedenfor, vores
allesammens

Bolværksscene i maj
fanget af Morten Konoy Jakobsen
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Nyt fra Lokalrådet
Sommeren 2015
Christianshavns Lokalråd er et aktivistforum for aktive christianshavnere,
som vil være med til at forholde sig til at være med til at arbejde for en
bedre forståelse for og til ofte at kæmpe for at Christianshavn bliver et bedre
sted at bo.
Lokalrådet har, med sit høringssvar til den nye lokalplan for området omkring Cirkelbroen,
påvirket kravene til den døgnbelysning af broens 26 meter høje master, som var indtænkt i
projektet. Belysningen vil blive betydeligt formindsket på stagene, men det vil vi kunne opleve,
når Cirkelbroen bliver færdiggjort i løbet af juni. Måske vil vi også opdage, at broens udformning
er temmelig massiv til det lille spænd, som den skal forbinde, og forhåbentlig vil den lave frihøjde

nogen arbejder for at få et plejehjem på Christianshavn. På Christianshavn er næsten en fjerdedel
af befolkningen over 60 år, og Christianshavn har ikke forberedt sig ordentligt på at kunne
modtage alle de, som måtte ønske sig at komme på plejehjem i deres egen bydel.
Vi har et meget velfungerende ældreboligkompleks, Voldboligerne, som ofte er en mellemstation
eller til Indre By, og dermed væk fra de mennesker, som de har boet sammen med.
(Prinsessegade, busslusen, Multihallen osv. osv.), som Lokalrådet i sine 48 års eksistens har
arbejdet med, en meget lang forhistorie med undersøgelser af muligheder, kontakt til fagfolk og
politikere osv., men Lokalrådet tror stadig på at det nytter at tage kampen op for et plejehjem på
Christianshavn.
Sidst har vi gjort politikerne opmærksomme på, at Søkvæsthuset er til salg, det er naturligvis
for stort, men det sælges også i mindre ”bidder”, og det ville da være en værdig ramme om et
plejehjem. Dette vil nok ikke ske, hvis vi skal være realistiske, men det er en god anledning til at
For vi husker de mange stakkels christianshavnere, som blev udsaneret fra Christianshavn
i 1970´erne – mange af dem vendte tilbage til bydelen, satte sig på Torvet for at mærke den
er vigtigt at skabe rammerne for et godt samvær for de, som før har levet dør om dør.

Christianshavns Lokalråd ønsker alle en rigtig god sommer.
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226 og vores
aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

