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Kom og vær en del af avisen!
Har du en journalistspire i
er du bare forelsket i vores
dejlige bydel? Så kom og vær
frivillig på Christianshavnerens redaktion.

Du er måske journaliststuderende og savner lidt
reel erfaring, måske har du

Huskat.....
Miljøbilen kommer på torvet:
Mandag den 21. september kl. 19-20!
Christianshavns Seniorklub Oplevelser for 60+
Hver mandag kl. 12 i mødelokalerne A & B,
Hal C, Arsenalvej 6.

at designe layout for avisen
eller måske har du bare lyst
til at skrive artikler om dit
nærområde og de mennesker
der bor på Christianshavn.
Du må gerne have erfaring
med avisproduktion, men
det er ikke en forudsætning.
Ellers er der potentiale for at
lære noget nyt, da vi gerne
arbejder efter ”learning by
doing” principperne”. Køn,
alder og social status har
ingen betydning.

ganisation med snart 35 år
på bagen. Den er kollektivt
ledet af frivillige, så du får
rig mulighed for at sætte dit
præg på avisen.
V i ti l b y der et k r ea ti v t
miljø, med socialt samvær
og masser af lokal forankring. Vi arbejder med en
uformel struktur og værner
om fælleskabet. Vi har et
ugentlig redaktionsmøde
om tirsdagen fra kl.18-19 i
Beboerhuset på Christianshavn og den sidste weekend
i måneden arbejder vi på
layout af avisen.
Interesseret? Send os en
mail på christianshavneren@
beboerhus.dk eller kig forbi
til et af vores åbne redaktionsmøder. Vi glæder os til
at se dig!

Henvendelse kan ske til klubbens formand:
Kirsten Mortensen tlf: 24 22 87 42.
E-mail: kontakt@christianshavns-seniorklub.dk
Hjemmeside: http://www.christianshavns-seniorklub.dk

Vejret var dejligt og det var godt, for inden døre havde der
ikke været plads til alle gæsterne. Stort set alle Havnens
rødder og rodinder, en masse rigtig pæne mennesker,familie
og venner mødte op for at fejre Dress.
Voldboligernes have genlød af fødselsdagsang lige indtil
Dress lod sig se fra et vindue. Der var levende musik, dejlig,
dejlig mad og drikkelse i tonsvis.
Tusind, tusind tak Dress fordi du er den du er og for en
varmt for så mange af Havnens folk.
God vind fremover ønsker vi alle

Foto: poul

Deadlines for oktober-avisen:
Annoncer:
torsdag 24. september kl. 16
Stof:
lørdag 26. september kl. 14
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

Trygfonden har for nyligt givet Christianshavnseniorklub
en bevilling, som har muliggjort, at vi kan udvikle et skræddersyet kursus med det ønskede indhold. Kurserne vil blive
afviklet i efteråret 2015.
Dette vil kunne danne præcedens og nytte for andre
ældreklubber osv.
Vi takker Trygfonden for deres støtte og tillid!
Mark Winthrop

40 års fødselsdag!
Beboerhuset bliver 40
år til november
- så skal der være fest!
På Christianshavnerdagen s ønda g den 6.
sept. kan du opleve
en herlig optræden, der
t a g e r u d g a n gs p u n kt i
Halfdan Rasmussens univers.

Kender du personer, organisationer, foreninger mm,
der kunne tænkes at være
velvilligt indstillet overfor
at give et bidrag, så giv
Beboerhuset et praj.
Det er formanden, Lone
Jensen, der er tovholder på
foretagendet.
– Hun kan kontaktes på:
32 57 88 18
eller mail@beboerhus.dk

Kæmpe tillykke Dress!

Gammel
gavl i
Dronningensgade i
morgensolen.

Christianshavns Seniorklub har ønsket at give sine medlemmer en førstehjælpsundervisning som omfatter bl.a. hjertemassage og brug af hjertestarter, som vil kunne klæde dem
på til at hjælpe andre i deres omgivelser.
ningsudbyder, som var villig til at lave et kursus, skræddersyet til ældreklubber.

Og der forberedes en fest,
der viser alle de fede ting
fra 40 år på Christianshavn.
Men fest koster penge –
sponsorer søges!

Sept.
7. Klubdag.
14. Optræden v. Teater Lampe.
21. Siriuspatruljen ved Rasmus Rohde
(NB!) på Orlogsmuseet
28. Besøg hos Hjemmeplejen Østbanegade 119 –
derefter fællesspisning på en restaurant i nærheden
Okt.
5. Klubdag.
Se mere i næste nr.

Her stod
engang et
hus!

SKRÆDDERSYET KURSUS TIL
CHRISTIANSHAVNS SENIORKLUB

Den 16. Juli stoppede
Birgit i Irma i Torvegade og går på en
fortjent pension.
Det blev markeret med
k un de r o g per so na l e,
champagne og jordbær.
Foto: Michael Irsdal (C)

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Red. ønsker Birgit et godt
otium!

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan -emerita
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Jette Nielsen
Rigmor Winthrop
Kitty Bendixen
Sidsel Lee Winthrop
Eva Hyllegaard

og Ranveig Petersen er
udklædte i Halfdan Rasmussens karakterer og
synger nogle af de velkendte sange til skønne toner
fra en harmonika. Du har
mulighed for at synge med.
Desuden vil der være optræden, oplæsning af rim,
remser og små historier.
Hilsen fra
Christianshavns Bibliotek

Lokaludvalg inviterer christianshavnerne
til borgerpanel
Christianshavns Lokaludvalg sendte d. 4. august et
brev via e-boks til alle christianshavnere. I brevet inviterer lokaludvalget beboere
på Christianshavn til at
deltage i et nyt borgerpanel,
som lokaludvalget vil bruge
til at stille spørgsmål om
aktuelle sager og projekter.
bopæl på Christianshavn
samt være fyldt 16 år.
Hvi s man ti lmelder sig
bo rg er pane l et, v i l ma n

løbende få tilsendt invitationer til at deltage i
spørgeskemaundersøgelser,
cirka en gang om måneden.
Christianshavns Lokaludvalg vil bruge besvarelserne
til at blive klogere på, hvad
der optager beboerne på
Christianshavn, for dermed
bedre at kunne repræsentere borgerne i dialogen med
kommunens forvaltninger og
politikere.
Hvis du ikke allerede har
tilmeldt dig, så kan du gøre
det via www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk.

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen,
Margretheholm og Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.

Tryk Sjællandske Avistryk
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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Gå på en lille bro til 2 millioner
kroner pr meter!
Endelig åbnede Cirkelbroen der
forbinder Christiansbro og
Applebys Plads langs havnen.
Fredag den 21. august åbnede Cirkelbroen endelig. Den
blev forsinket ligesom Inderhavsbroen bl.a. på grund af
Pihl’s berygtede konkurs. I alt tog det 3 år og 5 måneder at
få broen op at stå.

Tekst: Asger Jansen
Fotos: Susanne Mertz
Helt lydløst åbner og lukker broen på langt under
et minut. Den sejlkyndige
kunne måske indvende at
det var problematisk med
alle de wirer der holder
broen. Mest fordi det kunne
give en skrækkelig larm
når de 118 wirer kommer i
svingninger i dårligt vejr og
broen ville fungere som en
slags violinkasse.
Men det er der taget højde
for, fortæller Lars Thorbek
fra Rambøll. Modellerne
har været prøvet i avancerede vindtunneller, så der
skulle ikke være risiko for
violinkoncerter i tilfælde
af storm. Heller ikke frost
skulle hindre en sikker overgang da broen er belagt med
metacryl, der er skridsikkert.

Mogens Hugo, formand for
Nordea Fonden der har
betalt hele gildet, er stolt og
glad for den smukke bro, der
hedder Cirkelbroen, dels fordi den er opbygget af cirkler
og dels fordi den er med til at
udgøre cirkelforbindelserne
rundt om hele havnen.
Broen er en konstruktion
på 210 tons, så man kunne
også sige at den har kostet
380 kr. pr. kg og det jo ikke
meget mere end ordentligt
oksekød...
Kunstneren Olafur Eliasson
har stået bag hele ideen og
designet af broen, der er
ment som en slags omvej, forstået på den måde at de små
runde pladser, som broen er
konstrueret af, skal give mulighed for eftertanke for både
fodgængere og cyklister.

Det er i øvrigt tilfældigt at
broens wirer, der danner en
nedadgående vinkel (som et
juletræ), står i modsætning
til Det Kongelige Biblioteks
opadrettede vinkler i vinduer, fortæller Olafur Eliasser det ud når man står på
broen.
Kommer du med båd under
broen er frihøjden 2,25 meter
og bredden 9 meter, men du
kan gratis få broen åbnet
indenfor tidsrummet 06 til
24 i sommerhalvåret og mellem 08 og 22 i vinterhalvåret.
Skulle du få brug for at få
broen åbnet uden for disse
tidsrum, koster det 1250 kr.
ikke pr båd, men pr. åbning.

Inderhavnsbroen ramt af nye
komplikationer

Det er stadig planen at få indrettet broåbning så sejlere
kan bruge en særlig elektronisk brik til at åbne broen,

på biblioteket.
Københavns biblioteker forandrer sig i de kommende
år og de første tiltag kommer
allerede nu. Borgerne vil i de
næste år opleve, at der kom-

i den allersidste fase,” siger
serviceområdechef Anders
Møller fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.
Forvaltningens forventning
er på den baggrund, at Inderhavnsbroen sandsynligvis
kan indvies medio oktober
2015, men vil endnu ikke
fastsætte en præcis dato.
uden at man går på kompromis med kvaliteten. Vi er
tæt på at være 100 procent i
mål og mangler kun de sidstår færdig. Men de sidste
procenter skal også fungere

ders Møller.

siger An-

De øvrige færdiggørelsesarbejder på Inderhavnsbroen
og på de tilstødende arealer
i Havnegade og på Grønlandske Handelsplads skrider
frem som planlagt.
Pressemeddelelse, TMF

kælenavn til broen: ”Snørkelbroen” fordi den snørkler
i smukke cirkler.

Nye tider på Christianshavns
Bibliotek
1. september får Christianshavns Bibliotek nye betjenings- og åbningstider. Med
liotekstilbud og nye digitale
muligheder for at få vejled-

Siden de to 250 tons tunge
stålbrofag blev monteret
på Inderhavnsbroen for
knap tre uger siden, er der
gennemført en række funktionstest på broen. De første
”kys” viser, at geometrien
passer, og stålfagene mødes,
som de skal.
Funktionstestene viser imidlertid også, at der er udfordringer med wiresystemet
– tilsyneladende som følge
af en projekteringsfejl, som
rådgiveren Flint & Neill/
Cowi nu arbejder på højtryk
for at løse.
”Inderhavnsbroen er et meget
komplekst byggeprojekt pga.
broens særlige udformning og
funktionalitet. Det har som
bekendt skabt udfordringer

men systemet er endnu ikke
implementeret.
Folkeviddet på Christianshavn har allerede fundet et

at de eksisterende tilbud
udvides. På Christianshavns
Bibliotek betyder det bl.a. at
åbningstiden udvider til kl. 8
om morgenen til kl. 22 om
aftenen.
Og som et nyt tilbud, vil
der for de studerende være

workshops, der hjælper med
informationssøgning i forbindelse med opgaver.
Der kommer flere digitale
tilbud, som gør biblioteksbesøget nemmere og mere
fleksibelt for Københavns
Bibliotekers mange brugere.
Fremover bliver det bl.a.
e-bøger på eReolen.dk, og
kontaktcenteret ’Biblioteket
Online’ vil fra 1. september
tilbyde borgerne hjælp og
vejledning hjemmefra eller
på biblioteket via telefon,
skærm og mail.
Det er selvfølgelig stadig muligt at få personlig vejledning
på biblioteket, men fra 1.
september vil tiderne for den
personlige vejledning hos

De nye tider på Christianshavns Bibliotek:

en biblioteksmedarbejder,
ændre sig, så biblioteksmedarbejderne får tid til at
iværksætte og udvikle de
nye tilbud.
Omlægningen af den personlige vejledning er en del
af den nye biblioteksstrategi
for Københavns Biblioteker
’Styrk borgerne’, der skal
gøre en større forskel for
flere borgere. ’Styrk borgerne’ er en samlet plan
fo r udv ik l in ge n af bi b lioteker og borgerservice.
Læs mere her: www.bibliotek.kk.dk/nybib
I den ubetjente åbningstid
skal du lukke dig ind med
dit sundhedskort og være
oprettet som bruger.

Sommerskema
1/4 – 1/10

Åbent

Bemandet

Vinterskema
1/10 – 31/03

Åbent

Bemandet

Mandag

Kl. 8 - 22

Kl. 10 - 18

Mandag

Kl. 8 - 22

Kl. 11 - 18

Tirsdag

Kl. 8 – 22

Kl. 10 - 18

Tirsdag

Kl. 8 – 22

Kl. 11 - 18

Onsdag

Kl. 8 - 18

KL. 10 - 18

Onsdag

Kl. 8 - 18

KL. 11 - 18

Torsdag

Kl. 8 – 22

Kl. 11 - 18

Torsdag

Kl. 8 – 22

Kl. 12 - 18

Fredag

Kl. 8 - 22

Kl. 11 - 15

Fredag

Kl. 8 - 22

Kl. 11 - 15

Lørdag

Kl. 8 – 22

Kl. 11 - 15

Lørdag

Kl. 8 – 22

Kl. 11 - 15

Søndag

Kl. 8 – 22

Ingen

Søndag

Kl. 8 – 22

Kl. 11 - 15
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Debat og læs
Politianmeldelse af hærværk på min kunstudstilling og opfordring til politiet til
undersøgelse af om kunstner Bo Thorning,
medlem af kunstnergruppen ILLUTRON,
har udført hærværket
Hærværk på min udstilling på Illutron

af Christian Liljedahl og
Schack Lindemann.

Formiddagen d. 19 juli
opdagede jeg, at ukendte
gerningsmænd natten før,
havde udøvet hærværk på
min nøgenkunst udstilling.
Jeg kan fotos bevise at 3
værker er blevet flækket
og ødelagt med vold, hvoraf
et var gennemstukket med
kniv eller lignende, 4 andre
er ridset på strategiske
steder som på fx kønsdele
og bryster. Desuden flød
3 af de ødelagte billeder
rundt i havnen og måtte
fiskes op igen. De er også
ødelagt af havvandet. I
alt er 7 ud af 28 udstillede
værker blevet ødelagt af
hærværket. Som fattig
kunstner, hvor jeg har lagt
alle mine sammensparede
penge i denne udstilling,
er det en tragedie at de
fleste af mine billeder som
jeg gerne skulle leve af at
sælge, er blevet ødelagt.
Samlet salgspris på de syv
værker er 189.000 kr.

Formanden for Illutron,
Christian Liljedahl, som
hævder at han bakkes
op af samtlige medlemmer på båden, mener at
sagen om hærværket på
min kunstudstilling skal
mørklægges, og truer mig
direkte med lukning af min
udstilling, hvis jeg ytrer
mig yderligere til pressen.
Et møde blev afholdt igår
på båden om sagen bagom
min ryg, på trods af at jeg
er medlem.

Det hører til historien at
jeg er nyt medlem af kunstnergruppen, idet jeg officelt
d. 11. juli blev optaget
som medlem, meddelt mig

Mistænker medlem for
hærværket
Jeg har flere gange blevet
nedgjort af et medlem ved
navn Bo Thorning, som
udtrykker at min kunst er
dårlig og grim, og han har
tidligere bedt mig om at
fjerne billederne fordi han
mente de var stødende på
de besøgende, hvilket jeg
selvfølgelig afslog. I samme
situation truede han med
selv at tage dem ned hvis
han følte for det.
Selvsamme person påstår
at hærværket er en løgn fra
min side, og argumenterer

med han var tilstede på
båden hele natten, uden
at se nogen udføre volden.
Hvis det er sandt hvad
han siger, at han var der
hele natten, kan det kun
være ham der har begået
hærværket.
Jeg mistænker altså et
medlem af vores egen
forening for at sprede
løgne om mig og på den
måde vende alle de øvrige
medlemmer Imod mig
for at få mørklagt det
hærværk, han sandsynligvis selv har udført.
S e tv2Lorrys ind sl ag
her: http://www.tv2lorry.
dk/arkiv/2015/07/22?video_
id=105165
med venlig hilsen
Mathilde Grafström
53631981

EL: Mistanke om kommunesjusk for millioner
i 1.700 sager
K øb e nh av n sk e k o nt a nthjælpsmodtagere kan være
blevet snydt for et millionbeløb på grund af massiv
sjusk i kommunen. Den
mistanke fremfører Enhedslisten nu i kølvandet på en
efterbetaling på 22,8 mio. kr.
i en række sager om gensidig
forsørgerpligt.
To rsda g af te n be slu ttede Københavns Borgerrepræsentation at bevilge
22,8 mio kr. fra en pulje til
uforudsete udgifter til at
dække efterbetalinger fra
Beskæftigelsesforvaltningen
til i alt 982 borgere, der uretmæssigt var blevet skåret i
kontanthjælp.

Afgørelsen i test-sagen betyder, at alle 1.700 sager om
gensidig forsørgerpligt skal
endevendes igen, forlanger
Enhedslisten.

Anna Mee Allerslev (R)
skylder et svar på, om den
samme fejl er begået i andre sager”, udtaler Ninna
Hedeager.
Hun bakkes op af Enhedslistens beskæftigelsesordfører
Ulrik Kohl.
“Det ligner, at der er en ny
bølge af sager på vej. Hvis
det viser sig, at kommunen
igen har svigtet sine borgere
på kontanthjælp, bør man
øjeblikkelig af egen drift
rette op på fejlene”, udtaler
Ulrik Kohl

“Beskæftigelsesborgmester

Solstrålehistorie:
En dejlig solskinslørdag besluttede mit
barnebarn og jeg at
cykle fra Hillerød til
Tisvilde,
Desværre punkterer jeg
temmelig langt fra Hillerød
og uden lappegrej.
Skuffede måtte vi beslutte
at mit barnebarn ville køre
videre alene og jeg trække

Christianshavnerhistorier med
musik i
Vi sy ng er al l e me d på
Halfdan Rasmussens poetiske fjollerier og børnerim
såvel som muntre voksenrablerier.
I anledning af 100-året for
Halfdans fødsel har teatret
Optimist lavet cabareten
”Halfdan Livet er en morgengave...”, som nu ligger
på CD. Her bliver historier fra barndommen på
Christianshavn med sjov og
gru blandet med de mange
kendte viser samt historier
fra livets gang.
Vi følger Halfdan i barndommen, gennem landets

Men det er kun toppen af
isbjerget, mener Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Ninna Hedeager. Det
viser sig nemlig i en test-sag
fra København, at ikke blot
har kommunen i de nævnte
982 sager truffet afgørelser
i strid med forvaltningsloven, man har også trukket i
kontanthjælpen med tilbagevirkende kraft. Det skriver
Avisen.dk torsdag.

kriser og verdenskrigen og
til alderens skavanker sætter grænser for egenudfoldelse, skrevet med den
vanlige letpulserende pen
og med et kritisk blik på
samfundsudviklingen, men
først og fremmest er det den
hyggelige, muntre og barnlige sjæl, vi alle holder af,
der har overtaget.
Allan Højer taler og synger og Erik Axel Wessberg
spiller guitar.
En fin lille gaveide, som
vi gerne vil anbefale til både
unge og gamle christianshavnere.

til Hillerød.
Netop da kommer en utrolig venlig mand forbi på
cykel, standser, fordi jeg
spørger, om han tror der
er nogensomhelst mulighed
for at få lappet en cykel nogetsteds.
Han finder sit lappegrej
frem, lapper cyklen, og et
kvarter senere er vi atter
på vej til Tisvilde. Manden

nævnte, han boede på Chr.
Havn, derfor sender jeg historien til Jer.
En oplevelse vi nok aldrig
glemmer.
Birthe Thorsen
Ørnebakken 26
2840 Holte
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TV-UDSENDELSEN OM NOGLE CHRISTIANIABØRNS OPLEVELSER
Tekst og foto. Nils Vest, filminstruktør
og christianit gennem 36 år

Ja, den udsendelse har
nok skabt furore rundt
omkring på redaktionerne og i de råtslugende
små hjem… Tænke sig,
at der var nogle børn,
der havde dårlige oplevelser i 70ernes Christiania

Mon ikke også der var børn
udenfor Fristaden, der
havde dårlige oplevelser
ind imellem? Selvfølgelig
var der det. At de fire
unge, der portrætteres
uhyre ensidigt, skal gælde som undskyldning for
alt muligt dårligt, man
kan finde på at sige om
Christiania, det viser noget
om vores generelle debatniveau her i landet.
Alle fire unge føler, at alle
de gode sider, de OGSÅ
fortalte om til kameraet,
bliver skåret væk, imod
deres udtrykkelige ønske.
De føler sig kort sagt manipuleret af tilrettelæggeren. Det har de også givet
udtryk for i medierne.
Der har dog også været et
par positive tilkendegivelser, selv om fordømmelserne nok har overtaget.
Selv prøvede jeg - forgæves
- at få bragt en udtalelse
fra Christia ni as mangeårige sundhedsplejerske
Randi Steen, (på fotoet)
der i 2005 udtalte følgende
efter 25 år med tilknytning

til fristaden:
“Jeg vurderer som helhed,
at børnene på Christiania
har en god og tryg opvækst.
Børnenes opvækst er på
mange måder at sammen
ligne med væksten i et
lille landsbysamfund. De
er i deres daginstitution på
Christiania og far og mor
arbejder ofte i nærheden.
Venner og kammerater
bor lige om hjørnet - de
voksne kender børnene - og
omvendt. Børnene kan løbe
frit omkring - alle gader er
som gågader - og alle passer på dem. For barnet er
dette en tryg og overskuelig
hverdag.
Børnene på Christiania
vookser op med et stort
selvværd, grundet de har
hinanden, og knytter tætte
venskaber gennem barn- og
ungdommen. Jeg oplever
børnene som glade, stærke,
velfungerende, meget sociale og imødekommende
overfor andre mennesker.
Jeg har, gennem mit arbejde, fulgt nogle familier,
som er flyttet fra Christiania.
Jeg har set, at det er en
meget svær omstillingsproces for hele familien.
De mangler i høj grad deres
sociale netværk og bliver
meget nemt isolerede. I
flere tilfælde må der iværksættes tiltag fra det offent-

lige, f.eks. psykologhjælp
– henstilling til daginstitution – besøg af udegående
medarbejder fra Socialcentret m.m.”:
Randis positive beskrivelse savner måske også at
nævne de mindre lykkelige
børn, som der selvfølgelig
også fandtes nogle stykker
af. Og selvfølgelig skal vi
ikke ignorere, hvad der

Hovedpersonernes egne kommentarer
til udsendelsen om Christianias børn:
Debatten vedr. udsendelsen
om Christianias børn har
været i fuld gang på facebook og i andre medier, og
red. tillader os her at citere
fra POLITIKEN fredag,
den 21.8. hvor Trylle (Anna
Petri) fra udsendelsen på
vegne af osse Rufus og Sofie,
fremhæver, deres skuffelse
over, at instruktøren har
klippet alle de gode sider,
de beskrev fra deres Chris-

tiania-barndom helt ud af
filmen.
Trylle understreger desuden
det problematiske i at filmen
af mange bliver umiddelbart
overført til nutidens Christiania, hvilket er helt ude af
trit med virkeligheden.
Også Lise Steffensen den
4. hovedperson udtaler i
Ugespejlet, at ”jeg er rystet

over, hvor hård og bister jeg
virkede. For min barndom
har jo også været rig, kærlig,
skøn og sjov.” -

skete af negativt, på Christiania og i verden udenfor.
Vi fortalte heller ikke løs
om det udadtil i de år,
hvor fristaden var truet
med lukning af politikerne. Men hvor kæden for
alvor springer af i debatten er, når det der skete
af svigt i 70erne bruges
til at fordømme fristadens
liv i dag. I 1980 oprettedes
vores eget ‘socialkontor’,
kaldet Herfra Og Videre,

og de hjælper i den grad
med til at støtte folk, der
har det socialt svært, på
mange måder. Og vores
Sundhedshus er ret enestående i sin behandlingshjælp til folk udefra, der
ikke kan få lægehjælp, fordi
de ikke har et sygesikringskort. Så Christiania i dag
er på mange måder noget
ganske andet.
Kort og godt: Den tv-udsen-

delse er med til at skævvride danskernes opfattelse af Christiania, fordi
den dels ikke viderebringer
børnenes/de unges mange
GODE OPLEVELSER i
barndommen. Og så også
fordi den ikke sætter de
unges fortællinger ind i
en tidsmæssig helhedsramme.
NV
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CHRISTIANSHAVN
400 års jubilæum i 2018
Vi indkalder alle interesserede til et idemøde på Christianshavns
Bibliotek, mandag den 28. september kl. 19.
Meningen med mødet er også at gøre opmærksom på jubilæet, så alle foreninger, miljøer, institutioner mv. kan
begynde at overveje deltagelse og initiativer.

Christianshavnerdagen
2015 på Christianshavns
Torv og Torvegade

En model er at holde en stor fest over et par dage eller en
ambitiøs model med 400 begivenheder i 400 året for Christianshavn 2018:

Søndag den 6. september kl. 10-16 er det igen tid til
at fejre vores skønne bydel, når der afholdes Christianshavnerdag for sjette år i træk. Igen i år vil der
være et bredt og interessant udbud af aktiviteter og
underholdning.
Bl.a. vil de yngste kunne boltre sig i Gerlev Legepark, hoppe
himmelhøjt i hoppeborgen, prøve den store cykelbane eller
opleve Halfdan Rasmussens digte blive læst op og fremført
af professionelle skuespillere.
Derudover vil der være dans og musik på scenen, lokale madboder, et stort loppemarked, mulighed for sundhedstjek, debatter om Christianshavns udvikling og meget meget mere!
gaden og torvet til alle mulige spændende aktiviteter.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Arrangørgruppen i Christianshavns Lokaludvalg.

Her vil Lokalhistorisk forening fortælle om de kendte initiativer der er i gang - bl.a. bogudgiveler og lidt om hvad
man gjorde i 1968 og 1918.
Vi forestiller os at vi i løbet af 2015/16 får sammensat
en bred jubilæumskomite, som både skal komme med
forslag til jubilæumsåret og stå for kommunikationen,
skrabe penge sammen og stå for afviklingen af en del af
begivenhederne.

Livets Gang i Lokaludvalget
Det har været sommer – selvom den først kom,
da sommerferien egentlig var slut. Og nok har vi
holdt sommerferie – men der har også været gang i
den!
Borgerpanelet er kommet op
at stå. Efter snart 5 år drøfet system, så alle christianshavnere med netadgang
kan blive spurgt om, hvad de
mener i vigtige anliggender
for bydelen. Og successen er
til at tage at føle på: I skrivende stund har over 400
christianshavnere tilmeldt
sig. Det er – i forhold til
befolkningstallet – næsten 5
gange så mange som på hele
kommunens borgerpanel.
Men det kan blive meget
bedre endnu – det er helt
sikkert – for ved udsendelsen skete der en dum fejl,
bl.a. på grund af skiftende
medarbejdere, således en del
kunne lukke op. Nu er det
jo christianshavnere, så vi
ser fra folk, der ikke kunne
komme med. De har nu alle
fået tilsendt et nyt og bedre
link. Men vi har ikke råd til

på ny at udsende til alle. Så
hvis du stadig hører til dem,
som ikke kunne komme på,
så vær rar og brug linket
andetsteds i avisen – så vil
vi være rigtig glade for også
at kunne tælle din mening
med.
Der er et ny budgetforslag
(2016) på vej – og senere
kommer jo så budgetforliget med supplerende uddelinger. Nå, budgetforslaget
hundrede siders moppedreng + bilag – og det har vi
jo ikke en kinamands chance
for at sætte os ind i i tide.
Så det bliver jo nok det, vi
svarer.
I kan også – når I nu har fået
tilmeldt jer borgerpanelet –
glæde jer til et spørgeskema
om kommuneplanforslaget.
Vi ser frem til at kunne
bygge vore svar på borgernes
meninger i lagt højere grad

end hidtil.
Applebys Plads (og forslaget
til ”fortætning” her) er nu i
høring. 24. September kl.
19 er der borgermøde om
dette. Skriv datoen ind i
kalenderen og mød talstærkt
– kun på den måde bliver I
hørt.
Og så er der jo Christianshavnerdagen. I år er det
søndag 6. September kl. 1016 på Torvet. Torvegade vil
være spærret, så vi har en
dejlig festplads. Se programmet andetsteds i avisen.
Men vi glæder os til at se jer
alle – vi har bestilt højt sommervejr. Der bliver musik,
debatter, boder, økologi,
gæstekok og meget, meget
mere.
På hjerteligt gensyn!
Poul

Alle forretninger, især i Torvegade laver historiske
udstillinger i deres vinduer
Alle institutioner, skoler, biblioteker, kirker, museer,
haller, kulturhuse mv. laver arrangementer, opvisninger og udstillinger i løbet af året. Designskolen
kan stå for noget med historisk mode.
Konservatoriet kan stå for en musikalsk opvisning
o.s.v.
Alle foreninger inddrages og opfordres til at fokusere
på historien
Der laves foredrag og rundvisninger på hele Christianshavn
Idrætsklubber kan arrangere historiske orienteringsløb
Flådens og militæret laver opvisninger
Noma, Kadeau og andre restauranter opfordres til
at lave historiske retter fra Christian den IV.s tid.
Hele Torvegade kan danne baggrund for et langt kaffebord og eller street- food en af dagene.
Der kan etableres workshops om f.eks. Christianshavns fremtid.
Fester

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
Vagthuset – Torvegade 75 – 1400 København. www.chrarkiv.dk
Åbent hver lørdag kl. 13-15 – undtagen helligdage og ferier
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FRIE KULTURSTEDER/FREE CULTURAL SPACES
Alle interesserede bydes velkommen til 5’ Fremtids
Symposium med alverdens frie kultursteder.
Program:
Den 24. – 26. sept.
Åbner vi dørene til Den grå
Hal på CHRISTIANIA med
et forrygende program, der
henvender sig både til de
intellektuelle, kreative, frit
tænkende, musikglade, spirituelle og de intetanende. På
Ridebanen, plænen foran
Den grå Hal, opstilles et
cirkustelt, to tipier og en
yurt med plads til det kreative for børn og voksne.
Tors. 24. sept.
Kl. 10.00 starter vi med the
’Grand Opening’: Velkomst
fra Christianias Symposium
gruppe, korte taler af bl.a.
bestyrelsesmedlemmer i
Fonden Fristaden Christiania, fmd. for Lokaludvalget Poul Cohrt, Venezuelas
og Bolivias ambassadører,
Derefter korte præsentationer af de deltagende Frie
Kultursteder (FCS), i ord
og billeder: Thylejren, Hesbjerg, Makvärket, Bolsjefabrikken, Ungdomshuset,
Fol kets Hus, Ruig oord,
Moder Jords Dag, Tingmødet, Skärskäll, Skogsnäs,
Fusion, Doel, UFA Fabrik,
Maastricht Landbouwbelang, Université Foulosophie, Autonomedia, Uzopis,
Boom Land, Village des Arts
Dakar, Umbrella House,
Shriram Community, Blue
med boder - sammen med

andre interessenter, såsom
SAND og HUS FORBI.
Multikunstneren Aja Waalwijk fra Ruigoord, Amsterdam, har skabt en gave til
Christiania, som afsløres.
Dagen slutter med musik
blandet med fortællinger
af bl.a. Zofia & Band og
Peter Ingemann m. Young
Flowers.
Fre. 25. sept.
Byder bl.a. på foredrag med
titler som ‘Where have all
the Provos gone?’, ‘Alternativ Økonomi’, ‘Kunst som
Våben’ m.m. Flere andre
spændende oplæg med workshops.
Dagen afsluttes med cabaret
og musik v. bl.a. Hesbjerg
NU Band - samt overraskelser.
Lø. 26. sept.
Christianias fødselsdag,
HURRAAAAH! Symposiet
fortsætter indtil kl. 18.30,
hvor der er mulighed for at
købe aftensmad i Den grå
Hal. Under og efter maden
står den på eksemplarisk underholdning. Vi starter med
Mantra Flow, som har været
til stede gennem alle dagene
og optaget livemusik - alle
musikerne, der har deltaget,
spiller nu live.
Kl. ca. 20.00 starter med
BOOM IN - ’Cultural Family
Party’, som er en musikkavalkade med ord og billeder

fra hippie- slumstormerog BZ-tiden og frem mod
nutiden, bestående af bl.a.
Stig Møller, Katrine Jensenius, Britta Lillesøe, Kim Menzer, Ole Fick, Jess Stæhr,
Henrik Camillo, Elona Planser - og psykedelisk lysshow
for gamle og unge… Efter
kavalkaden fyrer vi op med
de fede DJ’s.
På Ridebanen - med
cirkusteltet, tipierne og yurten - og andet sjovt - vil der
alle tre dage være oplevelser
og underholdning for børn og
voksne med bl.a. Byggelegeplads, Kapselkunst, Ritu
Ritualer, Tai Chi, Åben Scene,
Tigertræning, Afrikansk
Dans, Hesbjerg Dukketeater, Anders Historiefortæller,
Cirkus Panik, Bål lavet af
Burning Mans pyroteknikker, Dave X. m.m.m. - Samt
chill out med akustisk musik
henad aften i teltet…
P ro g r a mm e t o p da t er e s
løbende. Se det nøjagtige
program på www.cakultur.
dk og www.facebook.com/
FCS.Christiania
Kærlige hilsener,
Symposiumgruppen for FCS
v. Nina, Ilene, Ligia, Frants,
Mikkel, Majya og Britta og
Christianias Kulturforening
v. Britta Lillesøe / 20 64 08
34 / mail@cakultur.dk

Kræmmermarkedet på
Christianshavns skole
Christianshavns skole holder som traditionen tro, igen
i år skolens årlige Loppe- og
Kræmmermarked Lørdag d.
5. september 2015 kl. 11-15
på Christianshavns skole
i den ”gamle” skolegård på
hovedskolen. I tilfælde af
regn, er markedet på skolens
gange.
Der vil være boder med
dansk og eksotisk mad, øl,
vand, kaffe, kager, is, legetøj,
tøj, bøger, hjemmelavet

syltetøj, vafler, møbler og
meget meget mere.....
Kræmmermarkedet er 100
% forældrearrangeret, og
er etableret for at styrke
Stavnsbofonden. Fonden
blev etableret ved salg af
skolens koloni, og yder hvert
år økonomisk bistand til
klassernes lejrture. 15 %
af bodernes overskud går
til Stavnsbofonden, resten af overskuddet går til
klassekasserne til brug for

bl.a. at styrke klassernes
sociale liv, som bl.a. kan
være ekskursioner, fester og
sammenkomster.
Vi satser på godt vejr og
en hyggelig dag, og håber
at Christianshavnerne vil
kigge forbi skolen, medbringende fyldt pengepung, bed- Vel mødt med mange hilsner fra Christianshavns
skoles skolebestyrelsen.
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Prinsessegade
bliver nu
Prinsessegade er et af de
mest trafik erede og ulykkesbelastede områder i
København. Beboerne og
lokaludvalget har længe ønsom skal gøre gaden mere
tryg at færdes i.
sikkerhedsplan 2009-2010
udpeg et til at v ær e en
og siden 2010 har Teknik- og
Miljøforvaltningen arbejdet
på en løsning i Prinsessegade.
Lang proces
I 2010 blev der stillet for-

”Jeg stiller mig stadig uforstående over for flertallets ønske om at nedlægge
busslusen og forøge bilmange med god grund er
bekymrede for trafiksikkerheden. Inden busslusen
Teknik- og Miljøudvalget
træffe beslutning herom. Jeg
vil selvfølgelig opfordre alle
christianshavnere til fortsat

og miljøborgmester Morten
Kabell (EL).
elever fra Christianshavns

række foranstaltninger for

ÕÑÒÝÛÎÌ × ÍÑÚ×ÛÞßÜÛÌ ïíñç µ´ò ïêòðð

trygheden i Prinsessegade.
Projektet kommer til at
genn em gå ende f or tove
og fremrykkede busstop.
Der kommer blandt andet
en cykelbane i Skt. Annæ
Gade og et lyssignal ved
Bådsmandsstræde. Burmeistergades udmunding i
Prinsessegade bliver brolagt.
Også foran Vor Frelser Kirke
bliver der anlagt en granitbelagt plads.

Ó»¼ Ð»¬»® ×²¹»³¿²² ±¹ ß²²» Ó¿®·» Ø»´¹»®
Kurbad og Hamam
Ó»¼ ·²¼¹¿²¹ º®¿ ¹¿¼»² ¬·®-¼¿¹ Š Ú®»¼¿¹ º®¿ ïðòíðŠîï
³»¼ ¿¼¹¿²¹ ¬·´ -¿«²¿ô ¼¿³°¾¿¼ô µ±´¼¬ó ±¹ ª¿®³¬ª¿²¼-µ¿®ô Ý¿º7 ³ò³ò
¬±®-¼¿¹ º®¿ ïêòðð µ«² º±® µª·²¼»® ±¹ ïò ±²-¼¿¹ · ³¼ò Ú®¿ ïèòðð µ«² º±® ³:²¼
Ô(®¼¿¹ ±¹ -(²¼¿¹ º®¿ ïðòíð ó ¾±±µ·²¹ ²(¼ª»²¼·¹¬

”Det er meget svært at få
politiets tilladelse til vidtg åe n de f or b edr i ng e r a f
trafiksikkerheden af netop Prinsessegade. Der har
været en lang og god dialog
med christianshavnerne om

Ó¿²¼¿¹ ïìòðð ¬·´ ïêòðð Ø¿³¿³ ±¹ Õ«®¾¿¼ Š ¾±±µ·²¹ ²(¼ª»²¼·¹¬

desværre tale om det muliges

Ø¿³¿³ó³¿--¿¹»®ô Õ¿®¾¿¼»ô µ®±°-³¿--¿¹»®ô ¹®«°°»® ±¹ ©»»µ»²¼»®

Þ·´´·¹¼¿¹ º®¿ ïêòððóîïòðð º®·ª·´´·¹ ¾¿¼»³»-¬»®
Ü« -µ¿´ ¿´¬·¼ º±®«¼¾»-¬·´´» ¬·´

Í±³³»® ¬·´¾«¼

siger Morten Kabell.

Hµ±º±®³·¼¼¿¹- Õ«®¾¿¼ °; ¸ª»®¼¿¹» ³»¼
-¿´¬°»»´·²¹ · ¼¿³°¾¿¼ º±® ïíð µ®ò
Í±³³»®Ø¿³¿³ ³»¼ ¿²-·¹¬-³¿-µ» º±® ëëð µ®ò
ø©»»µ»²¼»® õéë µ®ò÷
Ê· ¬·´¾§¼»® º±®¬-¿¬ ¬·®-¼¿¹- Í¿«²¿¹«-ñ Ú:´´»-Ø¿³¿³ º®¿ µ´ò ½¿ò ïèòðð
³»¼ Ñ´·ª»²-:¾»ó-µ®«°ó-»´ª ³»¼ µ»-»
Õ«®¾¿¼-°®·- õëð µ®ò

Nationalmuseet

Ü« µ¿² ²§¼» ¼»² -³«µµ» Ø¿³¿³ ±¹ µ«®¾¿¼»¬
slag i BR om at nedlægge
den dynamiske bussluse på
Holmen. Det var for at øge
tilgængeligheden og sammenhængen mellem Christianshavn og de nye kvarterer på Holmen. Ønsket
samtidig skulle trafiksaneres for at modvirke den

de skulle krydse PrinsesseMiljøforvaltningen midlerti-

Det samlede anlægsprojekt
koster 14 mio. kr.

behandlet.

Anlægsarbejdet begynder
1. september og varer ca. to
måneder. Mens anlægsar-

I 2013 valgte Teknik- og
at der skulle etableres en

hvor bilerne skal vente på
modkørende.

Christianshavner
formand for

Ð®·- ïéë µ®ò ·²µ´«-·ª -µ®«¾ó-»´ª ³ò ¾´(¼¬ -µ«³
¿º (µ±´±¹·-µ ±´·ª»²-:¾»ò
eller ring evt. 2868 9829

Ð®·-»®Õ«®¾¿¼æ ïîë µ®ò
Ô«µ-«- Õ«®¾¿¼ ³ò -¿´¬°»»´·²¹ô ¿²-·¹¬-³¿-µ» ±¹ ½®»³»æ íðð µ®ò
Ó¿²¼¿¹ º®¿ ïêòðð ¾·´´·¹¼¿¹æ çð µ®ò °®ò ¸;²¼µ´:¼» ïð µ®ò
Õ¿®¾¿¼ ³»¼ «®¬»®æ ïéë µ®

På Kommunistisk Parti i
Danmarks (KPiD) kongres
i Pinsen blev den 64-årige
christianshavner Arne Cheller valgt til ny formand efter
Betty Frydensbjerg Carls-

Õ«² ¾®«-»¾¿¼ñµ¿®¾¿¼æ íðñêð µ®
Î¿¾¿¬µ±®¬ ¬·´ ë ¹¿²¹» -:´¹»Ø¿³¿³ Þ¿-·½æ ëîë µ®
Ø¿³¿³ Ô«µ-«-æ èîë µ®

været politisk aktiv siden
Danmarks kommunistiske
Ungdom. Senere blev han
forlod i 1989 og siden 2006
har han været medlem af
KPiD.

Õ®±°-³¿--¿¹» íð ³·²ò ìðð µ®ò
Õ®±°-³¿--¿¹» ·²µ´ò Õ«®¾¿¼ ëîë µ®ò
Ù®«°°»® îðð µ®ò °®ò °»®-ò º±® î ¬·³»® ³·²ò ïî °»®-ò
Ì·´µ(¾æ Í¿´¬°»»´·²¹ô ¿²-·¹¬-³¿-µ»ô Ø¿³¿³ó-½®«¾

Arne Cheller, formand for Kommunistisk Parti i Danmark.

er det muligt at møde Arne
Cheller i kommunisternes
muligt at få materialer om
KPiD og købe partiets blad
KOMMUNIST.

Ð®·-»® ·²µ´ò °»-¬»³¿´-ô ¸;²¼µ´:¼»®ô ¾¿¼»-µ±ô (µ±-:¾» ±¹ ¬»
Øª·¼ ¼« »® -¬¿³µ«²¼» -; -°(®¹ »º¬»® »¬ Õ´·°°»µ±®¬
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Susannes Christianshavn

fotograferet og fortalt af Susanne Mertz

GROBUND ER HER IGEN
Den grøn-røde aftenskole
GROBUND har lagt sit efterårsprogram 2015 frem .
I vores bydel ligger det på
Christianshavns Bibliotek og
i Beboerhuset - og desuden
i Kulturhuset på Islands
GROBUNDS hjemmeside
www.grobund.nu

GROBUND fortsætter en
personlig og medborgerlig
tradition i højskolens hjemland. Men vi går et stort
skridt videre.
Vores ene udgangspunkt er
rødt. Vi sætter spørgsmålstegn ved vores nuværende
produktionsmåde og anser
ikke pengemagten - eller
med et andet ord kapitalismen - som vores eneste
mulige økonomiske basis.
Blandt ledetrådene i vores
arbejde er ønsket om at
demokratisere de vigtige
økonomiske beslutninger
der nu træffes bag lukkede
døre; og vi vil skærpe en
kritisk opmærksomhed over
for økonomisk udbytning og
anden undertrykkelse.
Uløseligt forbundet
hermed er vores, lige så
væsentlige grønne udgangspunkt. Ledetråde er her
kampen mod rovdriften på
vores livsgrundlag, naturens
ressourcer - og mod ligegyldigheden med den voksende
klimatrussel.
Denne forståelse af vores
naturbestemte og økonomiske virkelighed udmøntes
i efterårets program.
- Og så er der spændende
overraskelser!
+
Grundet kort tidsfrist får to
forløb her en særlig omtale.
KURSUS 1.0:
REVOLUTION GRUNDLÆGGENDE
SAMFUNDSFORANDRING.
Kursusansvarlig:
Niels Jørgen Skydsgaard,
historiker. Begynder 1. sept.,
kl. 19.30 - 21.30.
“Revolution” er kompleks og
problematisk. Men landets
to kyndigste kendere af socialismen (som tillige er
fremragende undervisere)
og jeg enedes om at sætte

lighedstegn mellem “r.” og
“grundlæggende samfundsforandring”.
1.9: Kommunismen: Skellet mellem Marx, der ønsker
demokrati, og Lenin, der
lægger vægt på kup og
magt; v/f orsk er Morten
Thing.
8.9: Socialismen i det 19.
århundrede og dens socialdemokratiske fortsættelse i
det 20. ; v/ historiker
Niels Finn Christiansen.
15.9: Hvilken mening giver
det at tale om revolution nu eller engang i fremtiden?
-Offentligt debatmøde.
Panel med MT, NFC og Finn
Sørensen, MF (EL).
Udvidet omtale på www.
grobund.nu.
KURSUS 3.0:
KRITIK AF PSYKIATRIEN.

cke. Begynder 3. sept., kl.
17-19.
Psyk iatri en kan ikke
forklare at depression, stress
og angst er blevet folkesygdomme. Dens diagnoser og
behandlingsmetoder (psykofarmaka, kognitiv terapi)
isolerer sygdommene alene
i det enkelte individ. Men
understøtter psykiatrien
ikke dermed neoliberaliserne arbejdsliv? Neoliberalismen individualiserer
de enkeltes muligheder i
forhold til “lykkepræstationer”, fravær af kritik og
anerkendelse samt selvmodsigelser i arbejdssituationen.
3.9: Normalt og unormalt i
psykiatriens sygdomsbegreb.
10.9: Tjek din psykiske tilstand! Diagnoser, tests og
metoder i behandlingssystemet.
17.9: Pligten til at lykkes og
til at være lykkelige. Neoliberalisme + psykologisering.
N B : AL L E AR R A GN E MENTER ER GRATIS OG.
FOREGÅR PÅ CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM,
PRINSESSEGADE 35,
KBH. K, OPG. B, LOKALE
12.
. MAN KAN DUKKE
OP; MEN TILMELDING
SES GERNE (info@grobund.
nu).
. Se iøvrigt hjemmesiden.

CHRISTIANSHAVNS
POSTHUS FLYTTER
mark posthuset på Christ i an sha v n t i l Me ny på
Vermlandsgade 51. Samtidig åbner et nyt posthus hos
Christianshavns Købmand
på Burmeistersgade 1b,
hvor kunderne kan klare de
mest efterspurgte postydelser. Dermed kan borgerne
påChristianshavn se frem til
markant bedre åbningstider
end i dag.
- Vi har gjort alt, hvad vi
vervsdrivende lokalt på
Christianshavn, der ønskede
at samarbejde om et full service posthus, men uden held.
Derfor er jeg rigtig glad for,
at vi har kunnet udvide aftalen med vores nuværende
posthuspartner Meny på
Vermlandsgade, siger kundechef Tonny Povlsen, Post
Danmark, og fortsætter:
- Vi udvider kapaciteten i
posthuset hos Meny, som fremover bliver dobbelt så stort.
Her vil man møde et kendt
ansigt fra Christianshavn
Posthus, som sammen med
oplærte medarbejdere fra
Meny er klar til at betjene
kunderne, siger Tonny Povlsen.
Hos Meny på Vermlandsgade
kan man hente og sende
breve og pakker samt købe
frimærker og pakkeporto i

hele butikkens åbningstid på
hverdage fra kl. 9.00-20.00
og i weekenden fra kl. 9.0018.00. Betaling af regninger,
rekommanderede breve mv.
kan lade sig gøre hverdage
fra kl. 10.00-18.00 og lørdage
fra kl. 10.00-14.00.
- Kunderne bruger i dag
primært posthuset til at
hente og sende pakker som
følge af den stigende e-handel. Jeg glæder mig til, at vi
hos Christianshavns Købmand kan tilbyde de mest
benyttede ydelser fra tidlig
morgen til sen aften, siger
Tonny Povlsen.
Hos Christianshavns Købmand kan hentes pakker,
som bestilles til direkte af
afhentning, samt sendes breve
og pakker, købes frimærker
og pakkeporto. Alle tilbud
kan benyttes i hele butikkens åbningstid hverdage kl.
7.00-24.00 og i weekenden
kl. 7.00-01.00.
Pakker bestilt til hjemadressen, men hvor man ikke er
hjemme, når pakkebuddet
bliver lagt til afhentning på
Vermlandsgade Posthus hos
Meny. Det vil altid fremgå af
beskeden fra Post Danmark,
hvor pakken skal afhentes.
Posthuset hos Christianshavns Købmand har allerede slået dørene op, mens
posthuset på Overgaden

Oven Vandet har sidste åbningsdag 24. august.
Fakta
Man vil kunne få leveret
sine pakker uden omdeling
direkte hos Christianshavns
Købmand på Burmeistersgade, hvis de er
adresseret til posthuset:
Dit navn, Burmeistersgade
Posthus, Burmeistersgade
1B, 1429 København K.
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Så starter vi snart op igen. Vær opmærksom på, at vi
pga. ændrede åbningstider fra 1. september starter

Gregory Peck vandt en Oscar for sin fremragende præstation
som sydstatsadvokaten Atticus Finch, der forsvarer en sort

andre.
Instruktion: David Mackenzie. England, 2013. 106 minut-

Lees Pulitzer-prisvindende roman, Dræb ikke en sangfugl.
Måden, hvorpå den indfanger en tid, et sted og først og frem-

Onsdag den 9. september, kl. 18

foregår i en støvet sydstatsby under depressionen. En hvid
kvinde anklager en sort mand for voldtægt. Selvom han er
åbenlyst uskyldig, er udfaldet af hans retssag så indlysende,
at ingen advokater er interesseret i at forsvare ham – med
undtagelse af Atticus Finch, byens mest fremtrædende
aber, men han vinder til gengæld sine to moderløse børns
respekt og beundring.
med danske undertekster.
Onsdag den 2. september, kl. 18
Eric er en voldelig ung forbryder, der alt for tidligt kastes i
det voksne fængsels mørke verden. Mens han kæmper for
at hævde sig over for fængselsbetjente og de andre indsatte,
konfronteres han med sin egen far, en mand, der har tilbragt
størstedelen af sit liv i fængsel. Det tvinger Eric til at se ind

1962 er året hvor en hel generation lever, som var det deres
sidste dag. For den unge aktivist Eik Skaløe vender det op
og ned på hans liv, da han forelsker sig hovedkulds i den
smukke fredsaktivist Iben Nagel Rasmussen og hun forelsker sig i ham. Men Iben er barn af tiden og hun tager papersonlige ejendomsret og vil ikke nøjes med én mand, når
han en kamp for at vinde hele hendes kærlighed. Som poet,
forfatter og sanger i Steppeulvene besynger han konstant
sin kærlighed til hende. Men Eik må erkende sit nederlag
og i 1968 rejser han uden sin elskede Itsi Bitsi til Nepal,
drømmenes land i øst. En rejse han aldrig vender hjem fra.

Efter at have etableret en skabelon for giallo genren med
The Girl Who Knew Too Much, gik Mario Bava i gang med
nogensinde er lavet – en italiensk klassiker der står i spidDario Argento og Martin Scorsese.
med engelske tekster.
Italien, 1964. 88 minutter.
Onsdag den 23. september, kl. 18

skuespil ”Ordet”, hvad mange regner for 50’ernes betydelig-

Danmark, 2015. Instruktion Ole Christian Madsen. 107 min.
Onsdag den 16. september, kl. 18
ler... og bagholdsangreb... og afpresning... og narkotika...
og MORD!

Danmark, 1955. 122 minutter.
Onsdag den 30. september, kl. 18

Christianshavn mangler indsamlere

Red Barnet samler i år ind til børn, der er fanget i
katastrofer.
Vi ved ikke, hvor den næste katastrofe vil ramme, men
vi ved, at den kommer. Børn vil opleve, at deres hjem forsvinder, at de bliver revet væk fra deres forældre, og at de
mangler mad, vand og lægehjælp. Derfor søger Red Barnet
nu indsamlere i Christianshavn, som vil hjælpe med at samle
ind til børn i katastrofer søndag den 6. september 2015.
Med din hjælp som indsamler i tre timer vil du typisk
indsamle omkring 1.000 kroner. Det kan f.eks. give mad til
en familie i en måned, rent vand til 65 familier i en måned
eller medicin til 100 børn.
- En katastrofe kan være ufatteligt ødelæggende for et barns
liv. Alt kan blive smadret fra det ene sekund til det andet.
Men heldigvis kan vi hjælpe effektivt, både inden katastro-

fen, og efter at den har ramt. Pengene rækker langt og går
direkte fra den enkelte indsamler til det barn, der er fanget
i katastrofeområdet. Lige nu har vi brug for indsamlere i
Christianshavn, siger Jonas Keiding Lindholm, konstitueret
generalsekretær i Red Barnet.
Hver time tæller
Når en orkan, et jordskælv eller en tørke rammer, er børnene altid blandt de mest sårbare. Som de mange børn, der
blev ramt af jordskælv i Nepal tidligere på året. Flere gange
rystede jorden under børnene og skabte død og ødelæggelse.
Med ét blev alt for mange nepalesiske børn ofre for en forfærdelig katastrofe.
Red Barnet har arbejdet i Nepal i mange år og var derfor i
stand til at rykke ud med personale og livredende nødhjælp
med det samme i timerne efter jordskælvet. Vi uddelte presenninger, fødevarer, hygiejne-kits og oprettede beskyttede
områder for børn. Og selvom alles øjne ikke længere er rettet
mod Nepal, arbejder vi stadig for at hjælpe børnene.
Jonas Keiding Lindholm har over 15 års erfaring med
katastrofehjælp og har selv arbejdet med jordskælvsforbederelse i Nepal.

- Det er ofte helt basale ting, der er brug for, når man
står midt i et katastrofeområde: Mad, vand og medicin. Situationen er ofte desperat, og hjælpen i den allerførste tid kan
være afgørende for, om børn dør eller overlever, fortæller
Jonas Keiding Lindholm.
Næsten 4 måneder efter jordskælvet ramte, er Red Barnet
børn. Jonas Keiding Lindholm mener, at den store indsats
fra sidste års landsindsamling har været afgørende for, at
Red Barnet har været i stand til at hjælpe så mange børn
og familier i Nepal, som det er tilfældet.
Brug tre timer af din søndag på gaderne i Christianshavn
og hjælp børn i katastrofer.
samler ind
Meld dig som indsamler til
Red Barnets Landsindsamling på
redbarnet.dk, sms TILMELD til 1414
eller ring på 30 12 31 12
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Børnebiblioteket i september
Onsdag den 9. september kl. 10-11

både fjernelse af
fremmedlegeme og Hjerte Lunge Redning (HLR) på baby
dukker. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål
under forløbet.

Lørdag den 19. september kl. 13-14.30

øger
og
Torsdag den 10. september kl. 10-12
Manja Lindgren Hansen

Lån en ”Krible krable rygsæk”
Lån en ”Krible krable rygsæk” med hjem fra
børnebiblioteket og tag på opdagelse i naturen.

Manja Hansen, Christianshavns Bibliotek

Biens Dag
- som altid med varm stemning
fotos:
Villi Gardarsson

