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GUD
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ved Svend Andersen

Der er kun tre bogstaver i Gud. Men allerede ved det første
går det galt. For er det med stort eller lille? Nogle mener

om der er nogen at takke.

Damgaard

5. Søndag efter påske

Spørgsmål ved Pia Lauritzen
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Gudstjenester og koncerter Christians Kirke, maj
Nyt fra Christians Kirke

Fredag d. 1.Maj kl. 10.00
Konfirmation / St. Bededag v/
Flemming Pless

Så er det blevet maj måned, og sommeren nærmere sig så småt. Vi har i denne måned en
del arrangementer på programmet.
Mandag d. 25. Maj kl. 11.00 afholder vi pinsegudstjeneste på Femøren. Arrangementet er
et samarbejde med kirkerne på Amager fra Christians Kirke i nord til Sundby Kirke i syd.
Du kan læse meget mere på adressen www.pinsepåfemøren.dk. Alle er hjertelig velkommen

Søndag d. 3.Maj kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless
Søndag d. 10. Maj kl. 10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Ras mussen

Husk ydermere vores koncertside på Facebook – hvor du kan blive opdateret på, hvad der
sker på den musikalske front i Christians Kirke.
Siden kan tilgås på følgende adresse https://da-dk.facebook.com/christianskirkekoncerter
(også uden login)

Torsdag d. 14.Maj kl. 10.00
v/ Flemming Pless

Med venlig hilsen

Fredag d. 15. Maj kl. 19.30
Klaverrecital med Julie Ankjær
Olsen

Emil N. Jensen
PR medarbejder ved Christians Kirke

Søndag d. 17.Maj kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless
Søndag d. 24.Maj kl. 10.00
Højmesse / Pinsedag v/ Flemming
Pless
Mandag d. 25. Maj kl. 11.00
Pinsegudstjeneste på Femøren
Mandag d. 25.Maj kl. 20.00
Aftensang med kirkens huskor Nye Toner
En god begyndelse på uge med sang, musik og læsning
Dirigent: Søren Johannesen - Liturg: Susanne Ivalo Rasmussen
Onsdag d. 27.Maj kl. 19.30
Koncert med Ydunkoret
Uddrag af Haydn´s Requiem – herudover musik af bl.a. Mozart, Händel
og Fauré
Entre
Lørdag d. 30.Maj kl. 15.00
Koncert med sangkoret fra Københavns Politi
Søndag d. 31.Maj kl. 10.00
Højmesse v/ Tine Berg Krogstrup
Søndag d. 31.Maj kl. 16.00
80 års Fødselsdagskoncert for Tamas Vetø

Forårskoncert i Christians Kirke
Onsdag d. 27. maj kl. 20:00 giver Ydunkoret koncert i Christians Kirke. Koret er netop
hjemvendt fra en turné til en af Centraleuropas store kulturbyer, Krakow, hvor koret bl.a.
har givet koncert i den smukke Maria Basilika, den kendteste af Krakows to domkirker.
Her opførtes værker af Pergolesi, Händel, Dvorak, Verdi og Fauré samt et uddrag af Michael Haydns ”Requiem”. Samme program får københavnerne nu mulighed for at høre ved
forårskoncerten i Christians Kirke. Desuden vil korets dirigent, Marco Lorenzo, spille et
værk for klaver.
Tid: Onsdag d. 27. maj kl. 20:00
Sted: Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København K
Billetter: 50,- købes ved indgangen fra kl. 19:30 – børn under 18 år gratis

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21
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det var lidt anderledes at tegne tegneserier, for her skulle
de have tegningerne til at hænge sammen, det skulle de jo
ikke ellers….
Lige så bevidste var børnene i valget af emner for de udstillede tegneserier, der var emner som mobning, Charlie
Hebdo, om forskellige børns forskellige interesser som den
der fortalte om to drenge, hvor den ene var god til fodbold
den anden til at lave mad osv. osv.
Efter at have orienteret sig i deres egen tegneserievæg
(der var også ophængt nogle tegneserie fra nogle skoleklasser fra et andet sted i København), gik børnene rundt
på ”voksen”udstillingen. Det var igen et kulturmøde, som
var meget berigende. Børnenes sans og og interesse for
billlederne på udstillingen var stor og meget direkte. De
analyserede værkerne, og så lige igennem deres udtryk
og budskab. Teksterne blev forsøgt læst, selvom de var på

Gisp!
Fredag den 24. april, om formiddagen, var der et meget
fornøjeligt kulturmøde på Nordatlantens Brygge.
2 skoleklasser, 4. og 5. klasser, fra Christianshavns Skole
mødtes med en tegneserieudstilling med 20 nordiske kunstnere. Selv havde børnene bidraget til udstillingen med egne
tegnede og bearbejdede tegneserier opsat på en stor væg.
De to skoleklasser fra Christianshavns skole har i fagene
dansk og billedkunst arbejdet med tegneseriens sprog i ca.
to uger, hvor de bl.a. har arbejdet med tegneserier med og
lære tegneseriegenrens særlige udtryk og forsøge at skabe
en samlet tegneseriefortælling.
gruppearbejder, og de sluttede med en lille opgave efter, at
de til ferniseringen havde set hele udstillingen – de skulle
sættes på en søjle ved indgangen til udstillingsrummet. Mens
Børnene havde lavet meget forskellige tegneserier, nogle
af hvidt papir og klistret på det farvede papir. Èn af børnene

Og mange samlede sig foran den færøske kunstner Edward
Fugløs værk ”Headhunted”, hvor man ser en sort uldet
vædder med krøllede horn og en meget uldet krop, som går
ud i 4 tynde uldben, som slutter i 4 uldgarnnøgler. Foran
står en udstoppet ravn og ser skævt op på vædderen. Foran
dette værk kunne børnene konstatere, at man allerede var
begyndt at bruge ulden, mens det endnu sad på vædderen …
Den grønlandske tegneserietegner, Nuka Godtfredsen, som
bl.a. har lavet en serie om den grønlandske dreng, Andala,
udstillingen sammen med børnene.
Udstillingens 20 kunstnere er en bredt repræsenteret gruppe
fra de nordiske lande, dog ikke fra Norge. De er udvalgt,
fordi de, i deres kunstneriske udtryk, arbejder både med
det fabulerende og det fortællende. Nogle har valgt at vise
forløbet fra idé til endeligt tegneserieagtigt værk, andre har
smukkeste lille fortælling, andre igen bruger en hel væg til,
næsten uden ord, at fortælle om et samfundsforhold osv. osv.
På udstillingen vil der blive oprettet et lille arbejdende
tegneserieværksted, så børn og barnlige sjæle kan få lov at
afprøve tegneseriens særlige udtryk.
Og det kan alt sammen ses indtil 7. juni på Nordatlantens
Brygge, Strandgade 91.
Jane Lytthans

baggrund! Et andet barn fortalte glad om processen, at ja,

Christianshavns Seniorklub
og Edward Weie

Søndags Koncert den 26. april og 3. maj
med Anne Marie Helger og Jeppe Helweg er udsolgt
Saunagus og Midnatsbadning holder sommerlukket
Første onsdag i mdr. herredag fra kl. 16
starter efter sommerferien
Kurbadet er åbent for badegæster
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.30 – 21.00
søndag fra 10.30 – 14.00
Mandag billigdag, torsdag kvindedag
Forudbestilling nødvendig til Hamam, Grupper og
Urtekarbade
FællesHamam hver tirsdage fra kl. 19.00
Du før sæbe og kese og skrubber dig selv/hinanden i Hamam
Pris 175 kr. inkl. Kurbad
Forårs tilbud
ØkoFormiddagsbad med Saltpeeling for 130 kr. 11-14
ForårsHamam med ansigtsmaske for 550 kr.

eller ring evt. 2868 9829
Priser
Kurbad: 125 kr.
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr. - håndklæde 10 kr.
Karbad med urter: 175 kr.
Kun brusebad/karbad: 30/75 kr. - håndklæde 10 kr.
Rabatkort til 5 gange sælges
Hamam Basic: 525 kr. (weekend + 75 kr.)
Hamam Luksus: 825 kr. (weekend + 75 kr.)
Kropsmassage 30 min. 400 kr. inkl. Kurbad 525 kr.
Alle priser weekender og helligdage +75 kr.
Grupper arrangement pr. pers. for 2 timer 200 kr.,
50 kr. ekstra pr. pers. pr. time

Barefoot Boogie

Åben danseaften
Torsdag d. 21.5 Kl. 19-22
Vi danser igennem i tre timer til alt mulig slags musik
på Frederiks Bastion, Refshalevej 28, 1432 K.
Gulvet er et gammelt trægulv, så medbring dansesko
og derudover behageligt tøj.
Drikkevarerne er vand og urtethe.
Entre 25 kr. i husleje.
Arrangører: Githa og Elisabeth

Priser inkl. pestemals, håndklæder, badesko, økosæbe og te
Tilkøb: ØkoDrikke, Snacks, Saltpeeling, Ansigtsmaske,
FællesHamam og Basic
Christianshavns Seniorklub lagde mandag den 20. april
vejen forbi Kunstforeningen GL STRAND, for at se
og høre om den store danske modernist Edvard Weie.
Edward Weie var christianshavnerdreng, han blev født på
Christianshavn i 1879, og 2015 er 100-året for Weies første separatudstilling i Kunstforeningen. Derfor præsenterede Kunstforeningen GL STRAND her i foråret frem til 3. maj en udstilling med mere end 70 særligt udvalgte malerier i privat eje.
Udstillingen viste således den store bredde i Weies værk med
særlig fokus på de modne, koloristiske arbejder efter 1920,
hvor de tidlige arbejder er detaljerige og stofmættede, bygget op af store, fyldige farvemasser, der glider sammen i en
mild helhed, mens de sene arbejder er sat op med få, brede
strøg og en let, gennemlyst, akvarelagtig farve.
Tekst og foto: Bo

vi p.t er i gang med biologisk rensning af det grå spildevand
i samarebejde med Københavns Universitet.
Vores projekt fra ”Regnvand til Badevand” har i første omgang resulteret i brug af regnvand til toiletskyld
i badets 3 toiletter.

1418 København K
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RESERVAT BESØGER RESERVAT:
`Ø-KANT´ d. 2.- 22. maj har fernisering
2. maj kl. 15
GALLOPPERIET, STADENS MUSEUM
FOR KUNST
Kunstnergruppen 4D besøger Christiania med udstillingen ØKANT.
Hele 18 medlemmer af Kunstnergruppen 4D gæster Christiania i maj måned.
De har navngivet udstillingen Økant, som en kommentar til at nogen opfatter deres paradis
som en udkant. De selv er lykkelige for at være indfødte Bornholmere eller have migreret
væk fra det stress der hersker inden for ` Indkantsdanmark ´. Bornholm, mener de, er meget
mere end et stressreservat for nedslidte Københavnere.

Nyt Galleri!

ØKANT
KUNSTNERKOLLEKTIVET 4D

Et lille galleri ved navn
”Greyscale Gallery” med
åbnet på Overgaden Oven
Vandet 54. Indehaver,
fotograf Pernille Kaalund,
fortæller om stedet: Jeg
kalder galleriet for et
hverdagsgalleri, fordi det
er indrettet i hjemlige
omgivelser hvor alt er til
salg; naturbilleder fra Island,
møbler i genbrugstræ, puder
fra Place De Bleu, keramik og
skulpturelle planter.

UDSTILLER PÅ
GALLOPPERIET CHRISTIANIA
D.2. 22. MAJ 2015
Fernisering
lørdag d. 2. maj 15.00 -19.00

Greyscale Gallery er desuden
værksted, hvor hun laver
interiørbilleder til danske og
udenlandske magasiner, samt
arkitektur og portrætter.
Portrætterne tages i det lille
galleri eller i den skønne
baggård, og de lever helt
op til navnet ved at være
i gråskala og sort/hvid.
”Jeg sætter en time af til
portrætfoto, da det er vigtigt
med tid og ro til at lave
det rigtige billede. Vi tager
mange forskellige billeder og
er sammen om at vælge de
billeder som efterbehandles i
Photoshop i samme moment,
Det er naturligvis også muligt at få taget billeder som leveres i farver, men de tages ude
på location.
Åbningstiderne opdateres hver mandag, på hjemmesiden greyscalegallery.dk samt på
galleriets dør.
På adressen ligger i forvejen to andre fotografer, nemlig Jens Frederiksen med
arkitekturbilleder og børnefotograf Vibeke Katharina Jensen.

LOPPEBYGNINGEN, CHRISTIANIA , Sydområdet 4 A, 2.sal tv, Kbh.
ÅBENT KL. 14 19, hver mandag lukket (onsdag d. 20 maj lukket gr. møde)

Christianshavns Biblioteks Filmklub
holder sommerpause, men den 20. maj
byder vi på en
særforestilling/forpremiere…
Sidse Babett Knudsen er fremragende som lesbisk SM-dominatrix i den kulsorte,
komedie fra en anden verden, hvor alle personerne er kvinder - vilde med sexlege og
eksperter i insekter. Og hvor intet er helt, hvad vi tror.
England, 2015. 104 minutter. Vises i HD med engelske tekster.
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Maleri med passion
Èn af Færøernes store, vilde malere
besøger for tiden, posthumt,
Nordatlantens Brygge.
Indtil 21. juni kan vi gå på
oplevelsestur i en retrospektiv
maleriudstilling med en udsøgt samling af Thomas Arges
farverige billeder. Udstillingen
bliver kaldt ”Farvens stof”.
Thomas Arge blev kun 35
år (1942 – 78), men han nåede
meget i sit korte liv. Han tegnede
og malede fra tidligste barndom,
men uddannede sig til tømrer og
arbejdede som bolværksbygger i
sin ungdom, mens han samtidig
gik på malerskole og udstillede
i Tórshavn.
I 1964 kom han på det danske
kunstakademi, hvor han valgte
at male hos Richard Mortensen.
Der var stor uenighed hos de
to malere, da Richard Mortensen ønskede, at hans elever
dyrkede, for ham, maleriets
en, linjen og rummet, som i
hans nonfigurative malerier.
Thomas Arge derimod var interesseret i det figurative, i
naturens ”uformelige” former
og det ekspressive udtryk. Men
Thomas Arge var nysgerrig,
så han lærte meget af Richard
Mortensen i hans arbejde med
kompositionen af billedrummet. Vi ser på udstillingens få
billeder, som viser hans arbejde
”Bryggebakken” (1965)
Thomas Arge var anden
generation af færøske malere.
Den første generation, som
grundlagde det færøske maleris
berømmelse, var malere som
Samuel Joensen-Mikines (som
vi bl.a. kender fra hans røde og
sorte voldsomme grindedrabbilleder), Ingálvur av Reyni,
Ruth Smith og Janus Kamban, som alle gav den særlige
færøske natur og kultur hver
sit stærke og egenartede udtryk.
At være næste generation
malere krævede både det at tage
arven op efter den første generation, men også en ny måde

at beskrive den kendte
verden på. Og det kunne
Thomas Arge. Hans ophold på kunstakademiet
bragte ham kendskab
til en god malerisk viden, og god inspiration
fra andre malerkolleger,
som den islandske maler
Jóhannes Kjarval, som
o g så udt r y k ke r si n e
naturmalerier ekspressivt, og som inspirerede
Thomas Arge til at se
både det store, hele fjeldet, og den lille sten i eller
foran fjeldet.
Vi ser mange billeder,
hvor Thomas Arge arbejder med både denne
storhed og det nære, som
begge kan indeholdes
i samme billede, bl.a.
i billedet ”Under fossen” (1965). Senere, i
1970´erne, befolker han
også fjeldet med næsten
usynlige væsener, ”Vinter, fjeldbillede” (1976).
Til ferniseringen 18.
april, holdt kunsthistoriker, dr.phil Mikael
Wivel en begejstret tale
om den sanselige, passionerede maler, og læste
nogle sider op af romanen
”Barbara”, som fortæller
om præsten Poul, som
forsøger at rejse efter
sin kone mod Tórshavn
i et skrækkeligt stormvejr. For at komme til
Tórshavn skal han passere et vildt og voldsomt
fjeldlandskab, som har
kæmpe fjeldblokke, moseland, rullesten – alle
slags fjeldstensformer,
som er næsten umulige at
forcere – området hedder
Arge og ligger sydvest for
Tórshavn.
Thomas Arge var en
maler, som søgte dette
landskabs udtryk, det

var, efter beskrivelserne af
ham, ofte dér han fandt sin
inspiration til at beskrive den
spænding der lå i ham mellem
hans sansning af den færøske
naturs urkraft og sanserige
vildskab og hans behov for
at skildre det med sine egne
farvestærke udtryk.
-

Thomas Arge bragte farven,
vildskaben og motiverne sammen til nærmest eksplosive
højder, og alligevel er det hele
skabt indenfor en billedramme
– men nærmer man sig et
billede, bliver man fanget ind
i en malstrøm af sansninger,
svært ved at komme væk
igen …
Billedet ”Rødme”, er blevet placeret midt på gulvet
i udstillingen, i en montre.
Montren kan dog ikke standse
billedets særlige virkning på
beskueren. Rødmen skal vise
enten en aften eller en morgenrødme, med gule, orange,
af tykke sorte strøg. Og den
hvide farve ligger som bund,
nærmest så tykt, som er den
klemt lige ud af tuben, og penselsstrøg og spartlen har givet
farven struktur og blandet
den let med de øvrige farver.
Billedet eksploderer lige op i
hovedet på beskueren, trods
montrens låg.
Denne udstilling skal ses!
Thomas Arges stærke, subjektive, sanselige måde at
beskrive sin verden på er unik,
så på trods af, at udstillingen
ikke er stor, så går man beriget
og fortryllet derfra med mange
slags oplevelser og sansninger
perle.
Udstillingen kan ses frem
til 21. Juni på Nordatlantens
Brygge, Strandgade 91.
Jane Lytthans
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Pas på giftige planter i naturen!
Forårsvejret får mange til at samle friske planter i naturen. Men det gælder om at holde
øjnene åbne, lyder det fra Giftlinjen.
En tur ud i naturen for at indsamle friske planter til frokostbordet kan gå helt galt - særligt
i denne tid.
De sæson-populære ramsløg har fx to giftige efterlignere, Liljekonval og Høsttidløs - og dem
RW

Liljekonval:
Liljekonval er ekstremt giftig, hvilket – som hos alle
andre planter – er en del af dens naturlige forsvar mod
dyr. Alle dele af planten er giftig (stænglen, bladene,
blomsterne og bærrene) og man har indtil videre
kaldet digitalis-glykosider) i den. Forgiftningen fra en
liljekonval kan desuden være fatal. Som udgangspunkt
anbefales det altid at man opsøger læge, hvis man har
indtaget liljekonval.
Liljekonval er Finlands nationalblomst samt Jugoslaviens blomsteremblem.

Høsttidløs:

Når det kribler
og krabler,
næsen løber, øjnene løber i
vand, og det er forår – ja, så
er du i selskab med en allergiker. Der er mange former
for allergi: et familiemedlem
har fået konstateret glutenog laktoseallergi, så gode
råd var dyre. Hvad skulle
jeg servere? Efter en del
tankevirksomhed (bedøm
selv, om den var vellykket!)
endte jeg med:

Hvad serverer man til en
gluten- og laktoseallergiker?

Polenta og hanebryster.
Først polentaen, der er en slags risotto, bare
gjort på groft majsmel. Hæld et godt skvæt
rolle og bring det (næsten) i kog med ½ liter
laktosefri mælk. Tilsæt så majsmelet pø om
pø under omrøring – giv dig god tid – indtil
konsistensen er tyk og grødagtig. Smag til
med salt og peber. I dette tilfælde valgte jeg
yderligere at tilsmage med friskhakket salvie.
I mellemtiden havde jeg snøret et hanebryst
pr. spisende ind i parmaskinke og smidt det i

butikkerne – og endda til en (nogenlunde)
overkommelig pris. Start aftenen før, hvor
du fylder en bageform med vand og stiller
den i fryseren, så du næste dag har en solid
i kog. Der må godt være ”bid” i. Åben et
par (afhængig af deltagerantal) dåser med

Om efteråret ligner den en lilla krokus, men
nu ligner den ramsløg.

færdigt, når skinken er sprød og brysterne let

hvidløgsduft, og det er den bedste måde at
kende ramsløg på – forudsat at man kender

med resten af den friske salvie som ”grønt
drys”. Og så må den allergiramte heldigvis
godt drikke en god og fyldig hvidvin til – måske
en Trebbiano fra Abruzzerne?

Godt rugbrød (kan fås glutenfrit). Læg
terne. Friskhakket purløg henover. For de,
der ikke har laktoseallergi, rigeligt koldt
smør. Hver tager selv på tallerkenen, hvad
vedkommende har lyst til – men en klar,
iskold akvavit hører til! Og så ringer foråret
i hjerter og sind.

Bon Appetit
Md. M

Og – når nu vi er ved det mave- og kropsvenlige – så husk at indvolde er noget af det
bedste, du kan få. Hjerter, lever, nyre,
brisler m.m. giver fantastiske, letfordøjelige
retter med masser af smag. Og (bortset fra
brisler) er det endog billig mad. Så gang i
fantasien – komponer, nyd, og se dine medspisere få store smil på læberne.

er en dårlig ide at forsøge at smage på bladene.
Da de to arter kan vokse side om side, skal man
nulre et blad fra hver eneste plante, hvis man
er usikker på, om det er ramsløg eller ej.
dø af den. Den skal man ikke lave pesto med.
Og man skal på ingen måde spise dem. Det kan
resultere i en ubehagelig død.
Symptomerne kommer først efter 3–6 timer,
og kommer behandlingen først i gang på det
tidspunkt, så er det ofte for sent.
Så lad være med at spise den, men hvorfor
skulle man også det, man skal nyde synet af

Memory: Skæg og sjov ... sød og skrap
Døttreskolens 3.kl. arbejder med synonymer og antonymer
kort til de memoryspil, der denne gang skal illustrere synonymer (dvs. ord, der - næsten har samme mening) og antonymer (ord, der er hinandens modsætninger).
Til sidst bliver kortene lamineret - og så skal der spilles!
Katrine, klassens klasse-dansklærer, har med vanlig kreativitet engageret eleverne i at
omsætte det teoretiske til noget praktisk og sjovt, og det er tydeligt, at hun tager stik hjem
med den gode ide. Memoryspil er et hit!

Tekst og fotos: CBC
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Invitation til
klubdag i CIK
håndbold
9. maj fra kl. 9 i Hal C
Ê:® ³»¼ ¬·´ ¿¬ -(-:¬¬» »² ²§ ¬®¿¼·¬·±² · Ý×Õ
¸;²¼¾±´¼ ±¹ ¼»´¬¿¹ · »² -¶±ª ¼¿¹ ³»¼ ¼·²»
µ´«¾µ¿³³»®¿¬»®ô ±¹-; ¼»³ ¼« ·µµ» ª·¼-¬» ¿¬ ¼«
¸¿ª¼»ò

Ü« ±¹ ¼·² º¿³·´·»ô ª»²²»® ±¹ ¾»µ»²¼¬» ·²ª·¬»®»²»³´·¹ ¬·´ »² µ´«¾¼¿¹ · Ý×Õò
Ü¿¹»² -¬¿®¬»® ³»¼ ³±®¹»²³¿¼ · Ø¿´ Ý µ´ò çòððò
Ø»®»º¬»® ª·´ ¼»® ª:®» ¿µ¬·ª·¬»¬»®ô «²¼»®¸±´¼²·²¹
±¹ -±½·¿´¬ -¿³ª:® º®»³ ¬·´ µ´ò ïéò

Restaurant Viva bærer ikke præg af tungt skibssaloninventar, tværtimod er møblementet café-agtigt, let og lyst.

Ë²¼»®ª»¶- ª·´ ¼»® ¾´·ª» -»®ª»®»¬ º®±µ±-¬ ±¹
´·¼¬ ¿¬ ¼®·µµ» ó ¹®¿¬·- º±® ³»¼´»³³»® ¿º Ý×Õ
¸;²¼¾±´¼ ±¹ ³±¼ ³·²¼®» ¾»¬¿´·²¹ º±® ·µµ»
³»¼´»³³»®ò ßÔÔÛ ÛÎ ÊÛÔÕÑÓÒÛò Ó»¼¾®·²¹
·²¼»²¼(®--µ±ò

Restaurantbåden mellem
Christianshavns Vold og
Vester Voldgade startede
sommersæson 2015 med
åbent hus en solklar 2.
påskedags eftermiddag.
Der blev givet lækre eksempler på skibets mange

Ø»´» ¼¿¹»² ®«²¼»- ¿º ³»¼ »² ¹®·´´³·¼¼¿¹ ±¹ º»-¬
º±® ¼» ª±µ-²» ¾;¼» º±®:´¼®» ±¹ -»²·±®»® · Ý×ÕÍ´§²¹»´-¬«»ò

i restauranten og sprudlende
vin på soldækket med udsigt
til Københavns Tårne og
grunden. Helligdagen gjorde,
bro virkede som diskret brus
i baggrunden.

Í±³ ¼»´¬¿¹»® °; ¼»²²» ¼¿¹ »® ¼« ±¹-; ³»¼ ·
µ±²µ«®®»²½»² ±³ »¬
®»¶-»¹¿ª»µ±®¬ ¬·´ Í½¿²ó®»¶-»-»®ª·½»ò Ü»® ¾´·ª»®
¬®«µµ»¬ ´±¼ °; ¼¿¹»²ò

Í; ®§¼ µ¿´»²¼»®»² ±¹ -» º®»³ ¬·´ »² -¶±ª ¼¿¹ ³»¼
¼·²» µ´«¾µ¿³³»®¿¬»® ¿´´»®»¼» ²«ò

Ê· ¹´:¼»® ±- ¬·´ ¿¬ -» ¼·¹ò
Óª¸ Þ»-¬§®»´-»² Š º(´¹ ±¹-; ³»¼ °; ¸¬¬°æññ½·µó
¬»¿³¿³¿¹»®ò¼µñ

Ì·´³»´¼·²¹ °;æ
¼µ

½·µÁ¸¿¿²¼¾±´¼à§¿¸±±ò

Fuld gang i Hal C
Tekst og foto: Bo
2013 blev Hal C, Arsenalvej
6 indviet.
Hal C har i dag
en ha l ti l sport (håndb a l l , b ad m i n t on , m m. )
og kulturarrangementer.
et bevægelseslokale, som kan
mødelokaler.

Hal C har egen hjemmeside,
hvor man kan få forskeltter hallen og hvorledes der
kan bookes mødelokale eller
sportshal. http://halc.kk.dk
I løbet af det 1½ år, Hal C
har eksisteret, er der omkring 25 foreninger, som
er blevet faste brugere af
hallen, og vil man deltage
i en forenings aktiviteter
indeholder Hal C’s hjemme-

Havkøkken ombord på
Viva

Viva har åbent frokost og
aften mandage til søndage,

Dette er ikke en genvej
for cyklister
Tekst og foto: Bo

Mandag den 20. april blev
broen fra Refshalevej over til
Holmen ud for Christiania
åbnet for f odgængere og

over Stadsgraven er meget
smal.

forkætrede forbindelse mellem Amager gennem Christiania og Holmen endelig klar

hullet sti sig videre gennem
Christiania frem til udkørselen på Refshalevej.
På fortovet foran den anden bro er opstillet pullerter,
måske for at bilister ikke

lørdage og søndage med á la
carte brunch. De mange små
ranten eller som ’tag madkurv med’ på Volden, kajen
eller båden.
Viva lægger vægt på et
køkken med kunstnerisk
frihed og på det sociale
samspil om sammensætning
der brede oplevelser med
nærvær og samvirke. Centralt i København og dog

owu

skal føle sig fristede til at
passere broen, som det er
sket på Trangravsbroen
ten er færden over broen
heller ikke så lige til, da han/
l agt fort ovskant må stige
af jernhesten,
men derefter
går det fint
frem til Hal C.
M e d de t o
der mulighed

Amager mødes man af tre
skilte ved den første bro med
teksterne: Dette er ikke en
ten ned det er en Christianiasti - Hvor fodgængere har
fortrinsret, og bag disse op-

og vandreture
i og omkring
C h r i s t i a ni a ,
og med ”chikanerne” ved
broerne er der
ikke lagt op til

af store hvidmalede kampesten i stiens ene side, så

side et link til den pågældende
forening.
Hverdage fra kl. 8.00 til kl.
15.00 har henholdsvis Christianshavns Skole og Chrisderet over sportshallen.
En af de foreninger, som er
Holmens Aktivitetsforening.
Initiativet til foreningen blev
taget af en gruppe 60+, der

idræt hele livet og gik med
en drøm om i samvær med
ligestillede at forsætte med
idræt i lokalområdet.
mandag og torsdag fra kl.
15 til 16, hvor der spilles
henholdsvis badminton og
der 38 medlemmer. Kontingent 100 kr. pr. år
Se mere på http://www.
holmens.dk
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Flot Forårsafslutning på

-

-
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Jazz i Hal C
-

Í¬¿®¬ ¬±®-¼¿¹
¼òéò³¿¶ò Ì·´ ë ¶«²·ò
Øª»® ¬±®-¼¿¹ µ´ò
ïêæðð ¼·-µ±
Ó»¼ Õ¿®-¬»² Ô±«¼
±¹ Ö»¿² Ê±² Þ¿®¼»²ò
Ö¿¦¦ ¸ª»® º®»¼¿¹
-±³ º(´¹»²¼»ò
è ³¿¶ ïêæðð ¬·´
ïèæðð
Ö¿½±¾
Ü·²»-»² Ï«¿®¬»¬
ïë ³¿¶ ïêæðð ¬·´
ïèæðð
Ý¸®·-¬·²¿
ª±² Þ$´±© Ï«¿®¬»¬
îî ³¿¶ ïêæðð ¬·´
ïèæðð
Õ¿®´
Ó¿®¬·² ß´³¯«·-¬
Ï«¿®¬»¬
îç ³¿¶ ïêæðð ¬·´
ïèæðð
Ê·²½»²¬
Ò·´--±² Ï«¿®¬»¬
ë ¶«²· ïêæðð ¬·´ ïèæðð
Û´·»´ Ô¿¦± Ï«¿®¬»¬

Musik &
sensitivitet
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Nyt fra Lokalrådet
Maj 2015
Christianshavns Lokalråd har i april haft sin årlige generalforsamling. Forretningsudvalgets beretning viste, at på trods af medlemmernes travle hverdag, så havde der været megen aktivitet i det aktive
Lokalråd i årets løb.
Lokalrådet har skrevet adskillige høringssvar, bl.a. om Cirkelbroens
udformning og især belysning. Det lykkedes at få politikerne gjort
opmærksomme på den alt for dominerende belysning af broen, og den blev efterfølgende
betragteligt neddæmpet i den næste vedtagne lokalplan for området. Vi har dog endnu
ikke set, hvordan det ender, for endnu er masterne og stagene ikke opsat på broen.
Lokalrådet har også forsøgt at klage til Naturklagenævnet over Hotel Scandinavias
påtænkte overbebyggelse af 10 etager, 36 meter, ovenpå den nuværende allerede alt
for høje bygning. Lokalrådet viste, på en vandring på volden, Naturklagenævnet vores
betænkninger ved de voldsomme skyggevirkninger for de, der færdes på volden og i
det sydlige Christianshavn. Naturklagenævnet kunne desværre ikke se problemet, så
dispensationen til den 36 meter forhøjelse af hotellet blev givet, men vi prøvede da..
Lokalrådet har også været aktive i de sager, som vi igennem årene, med megen stor
tålmodighed, har sat fokus på igen og igen og igen og …
Der er broerne og sejladsen i kanalerne, som Lokalrådet igennem årene har forsøgt
at sætte fokus på, idet vi fandt det svært at se, hvordan en varieret sejlads i kanalen,
som har eksisteret siden Christianshavns grundlæggelse for 397! år siden, kunne ske
samtidig med et effektivt spærresystem blev anlagt henover kanalerne med en rigid
broåbningspolitik.
Mange er glade for genvejen over broerne, og det er også nemt at bruge de nyopståede
cykelgenveje og stier, som bringer os hurtigt fra et sted til et andet, og alle de, der suser
afsted vil nok ikke savne masteskibene i kanalen, for de når ikke at se dem, men nogen
af os vil da nok savne fremover kun at se turbådene i kanalerne hver 3. minut.

Ó·´¶(°«²µ¬ ×²¼®» ¾§ ó Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª² (²-µ»® ¿¬ ¹»²¬¿¹» -·¼-¬» ;®¹;®¼ª¿²¼®·²¹»®ò × ;® ³»¼ º±µ«- °; ¾´ò¿ò µ±³°±-¬»®·²¹ · ¾§»² ±¹ ¾®«ó
¹»² ¿º ¬®:»® ±¹ º¿½¿¼»¾»°´¿²¬²·²¹»® · ¾¿¹¹;®¼»ò

Ê· ³(¼»Ì±®-¼¿¹ ¼ò éò ³¿¶ µ´ò ïêòíðóïèòíð

Ì«®»² »® ¹®¿¬·- ³»² ¬·´³»´¼·²¹ °;µ®:ª»¬ò
Ì·´³»´¼ ¼·¹ °; µ±²¬¿µ¬à¿îïò¼µ »´´»® ¬´ºò ííçíîïîïò

i Dronningensgade udfor glarmesteren, men det er en langsom kamp! Nu har vi foreløbig
på stedet, men vi bliver ved,
for den plads har vist sig umulig at bruge for de, som har allermest brug for den.
Lokalrådet følger også fortsat gyseren ”kampen om Applebyes Plads” og ønsker de
plagede beboere et stort ”held og lykke” i deres kamp.
Christianshavns Lokalråd uddeler hvert år Lokalrådets Pris. I år gik den til journalisten
Tom Heinemann for hans ihærdige forsøg på at gøre opmærksom på det fatale i byggeriet
af inderhavnsbroen. Tom Heinemann har gravet dybt i oplysningerne om inderhavnsbroens bygningshistorie og har forsøgt at brede kendskabet til broens vanskelige fremtid
ud til alle de, som skulle kunne tage affære. Lokalrådet har i mere end to år forsøgt at
få aktindsigt i broens økonomi, sagen bliver nu behandlet af Ombudsmanden – men
foreløbig er der brugt 325 millioner på en bro, som ikke kan bruges … Så vi glæder os
over Tom Heinemanns ihærdige graven sig ind under sagsmapperne, for at se alt det
forvitrede og alle revnerne.
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på tlf. 3254 9226, og
vores aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

