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Her var en gang et posthus..........!
Se mere på siderne 2, 4 og 22

Applebys Plads,
se side 3

Christianshavnerdagen
se side 7

Kulturnatten,
se side 17
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Husk at... Miljøbilen
Kommer den 19. oktober på
Torvet kl. 19.00-20.00

En kæmpe er gået bort
John Kurt Christensen, gammel christianshavnerdreng af årgang 1939, er afgået ved døden efter
længere tids sygdom.

Post Danmark åbner et posthus
mere på Christianshavn
Den fortsat stigende net-handel får Post Danmark til at
åbne et posthus mere påChristianshavn. Det er Super
Kiosk på Torvegade 26, der fra 8. september også kommer
til at huse et posthus.
I forvejen er der posthus hos Christianshavns Købmand
på Burmeistersgade.

Efterlysning af fotos

Tonny Nielsens Farvel!

Beboerhuset fylder fyrre
Kære christianshavnere, den 14. november fylder Christianshavns Beboerhus fyrre år. I den anledning vil huset
selvfølgelig gerne se alle christianshavnerne og alle andre
med tilknytning til huset.
Derfor vil vi, brugere, personale og bestyrelse gerne
fortælle lidt om huset, vi mangler imidlertid fotos fra den
allerførste tid. Det var også en travl tid, med husbesættelse
og forhandlinger med kommunen. Men var du med den gang
i 1974-75 og har du billeder som vi må låne, kan du sende
til: marie@beboerhus.dk
Er dine billeder på papir og vi stadig godt må låne dem,
kan du ringe til Marie på 27398552, så vi kan aftale om
afhentning, eller du kan lægge dem i Beboerhusets café.

Kh Henrik(bruger) og Marie(bestyrelsesmedlem)

Vi vil gerne takke familien, alle vennerne fra Christianshavn
(særlig tak til Søren og Peter), kollegerne fra Byens Drift
og Kastrupfortet samt beboerne i Brænderigården for den
store og varme deltagelse ved Tonnys bisættelse d. 27/8-2015
Også en varm tak til sogepræst Flemming Pless for hans
engagement og nærvær ved samtale og bisætelse i Christianskirken.

John Kurt var et trofast medlem af Christianshavns Travaljelaug, skattet for sin loyalitet, gode humør og bramfri
roer trods skavanker fra faldskærmsudspring, men også
en aktiv deltager i Travaljelaugets generalforsamlinger
med ofte uortodokse og positive forslag.
John Kurt var et særdeles socialt menneske for hvem
interesse og medleven for venner og bekendte på Christianshavn og andetsteds lå ham dybt på sinde. Han var således
blandt initiativtagerne til at fastholde sammenholdet blandt
de gamle klassekammerater fra Christianshavns Skole. Og
det lige til det sidste, uden at lade sig mærke af tiltagende
sygdom.
I efteråret 2012 medvirkede han sammen med andre af
Travaljelaugets medlemmer i optagelsen af Adam Schmedes
en garvet besætning af hvalfangere. Såvel på moderskibet,
skonnerten Activ, som ombord i Hvalen fyldte han om nogen
sin rolle ud med autenticitet og høstede stor ære for.
John Kurt var ikke blind for at kaste sig ud i nye forehavender. Således lærte han sig fransk, foranlediget af en
fransk bosat og gift søn. På den konto kunne også vi andre
få genopfrisket franske vendinger og muntre gloser.
Ej heller var han til sinds at opgive sin deltagelse i roturene, selv om sygdom de sidste par år i stigende grad satte
sig spor. Sygdommens alvor umuliggjorde dog til sidst, at
John Kurt kunne køre fra sit hjem i Hellested på Stevns til
Christianshavn, og den 9. september slukkedes hans lys.
John Kurt vil om nogen være dybt savnet i Travaljelauget,
og vore tanker går til hans familie som har mistet en kærlig
og omsorgsfuld far og ægtemand.
John Kurt begravedes fra Hellested Kirke, onsdag den 16.
september kl. 13.
Claës Hagström

Ò·´- Ê»-¬æ
Forsidebilledet med Arrabal: Det er IKKE mig der
har taget det billede.
Det er hentet fra nettet.

Gratis og anonymt

Tak for at I alle gjorde det til en ægte Christianshavner
bisættelse, med at at samle og kaste buketterne i Kanalen,
og tak fordi så mange eftefølgende samledes i CIK.
Kærlig Hilsen Familien

Har du idéerne til aktiviteter på
Christianshavns Bibliotek?
Har du lyst til selv at stå for et arrangement?
Har du forslag til indkøb af f.eks. bøger, spil og
musik?
Har du input til forbedringer / forandringer på
Christianshavns Bibliotek?
Så kontakt personalet på Christianshavns Bibliotek eller
send en mail til bibliotek@kff.kk.dk

Christianshavns
seniorklub
oplevelser for 60+
Hver mandag jk. 12 i mødelokalerne A&B, Hal C, Arsenalvej 6.
Henvendelse kan ske til klubbens formand:
Kirsten Mortensen, tlf.: 24 22 87 42
E-mail:
kontakt@christianshavns-seniorklub.dk
Hjemmeside:
http://www.christianshavnss-seniorklub.dk

Oktober:

Deadlines for november
avisen:
Annoncer:
Torsdag 22. oktober

Stof:
Lørdag 24. oktober

5. Klubdag: Reddernes Førstehjælp underviser i
hjertemassage og hjertestarter.
12. Fællessang!
19. Besøg og rundvisning i Frimurerlogen med fællesspisning. Tilmelding påkrævet!
26. Anders Bjørn fortæller om slavehandlens “sorte
fortid” på Christianshavn.

Omdeles: 29. oktober - 1. november

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

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.

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

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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Nyt digitalt borgerpanel
åbner op for inddragelse
Christianshavns Lokaludvalg inviterede
i starten af august
samtlige christianshavnere over 16 år til
at deltage i et digitalt
borgerpanel. Lokaludvalget vil bruge Borgerpanelet til at rådføre
sig om, hvad det skal
mene om aktuelle problemstillinger, sager og
projekter. 546 christianshavnere har allerede
tilmeldt sig borgerpanelet.
Lokaludvalgsformand Poul
Cohrt siger: ”en rigtig god
måde at sikre, at vi er på
linie med borgerne.”
Indtil videre er der blevet
foretaget to undersøgelser
i Christianshavns Borgerpanel. I den seneste undersøgelse svarede 313 chris-

tianshavnere på spørgsmål,
der handlede om, hvordan
kommunen kan gøre det
lettere og mere attraktivt for
københavnerne at engagere
sig i byens udvikling.
Her fandt lokaludvalget ud
af, at mange af respondenterne mener, at det er
afgørende, at der er mubeslutningerne, hvis de skal
deltage i en borgerdialogproces. At det er mulighed
for at blive klogere eller blive
inspireret til f.eks. et borgermøde, og at det er nemt og
ikke for tidskrævende at
deltage, er også noget, som
christianshavnerne, synes er
vigtigt, viser undersøgelsen.
I kommentarfeltet bemærkbåde før, under og efter en
borgerdialog-proces også er
vigtig.

C h ri s t i a n s h av n s L o ka ludvalg vil løbende bruge
borgerpanelet til at få et
større indblik i, hvad christianshavnerne mener, så
lokaludvalget kan formulere
nogle skarpe og velargumenterede høringssvar og få en
idé om, hvilke emner, der
optager christianshavnerne.
Lokal udvalget håber, at
borgerpanelet kan være med
til at styrke inddragelsen af
christianshavnerne i byens
udvikling.

Men smuk handling skal vel også med i CHRISTIANSHAVNEREN. En bruger af Torvet blev overvældet af træthed, og lagde sig derfor mageligt til rette ved bolværket. Servitricen fra den nærliggende
beværtning lagde barmhjerteligt et tæppe over den sovende; det var da smukt! Tekst og foto: Mortan
Konoy
Den barmhjertige Mette med sin
hund Messi (Kanalbodegaen).

For at kunne være en del
af Borgerpanelet skal du bo
på Christianshavn og være
fyldt 16 år. Du kan tilmelde
dig Christianshavns Borgerpanel på www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk.
Alle besvarelser bliver behandlet anonymt.

Borgermøde vedrørende
lokalplanforslag for
Applebys Plads karréen
Omkring 40 borgere var mødt op, da Teknik- og Miljø Forvaltningen (TMF) og
Christianshavns Lokaludvalg holdt borgermøde om den nye lokalplan for Applebys Plads om området omkring karréen.
Tekst: Eva Hyllegaard

Statens værksteder for kunst

S tat en s Værks te de r for
Kunst er en institution under Kulturministeriet, som
har til opgave at bidrage til
udførelsen af særligt krævende projekter inden for
billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering. I gammel Dok Pakhus
løses der ca. 170 kunstneriske projekter i løbet af et
år - det er mange spændende
processer og arbejdsgange.

På Kulturnatten tilbyder
vi kulturnatgæsten en unik
mulighed for at få indblik i igangværende arbejdsprocesser midt imellem
materialeprøver, værktøj og
maskiner. På denne aften
er det muligt, at komme
helt tæt på de kunstneriske
processer, som det ikke er
til at få øje på i udstillingsøjeblikket.
Arbejdende kunstnere vil

være til stede i værksteder og
atelierer fra kl. 18.00 - 21.00.
Tilmelding er ikke
nødvendig.
Sted:
Statens Værksteder for
Kunst
Gammel Dok Pakhus
Strandgade 27B
1401 København K

Det var Lokaludvalgsformand Poul Cohrt, der styrede slagets gang, hvor Diddi Thiemann, Enhedschef
i TMF, lagde ud med at
fortælle historikken omkring
hele sagen og de dilemmaer,
forvaltningen var stødt på
undervejs. Hun lagde vægt
på, at der var divergerende
ønsker fra Lokaludvalget,
Lokalrådet, beboerne i Applebys Have og grundejerne
på App le bys P lad s, de r
blandt andet tæller Finans
Forbundet. Ønskerne var
dog ikke mere forskellige,
end at de alle helst så, at
der ikke bliver bygget overhovedet på Applebys Plads
– bortset selvfølgelig fra
grundejeren Core Property
Management, der vil bygge
lejligheder og er årsagen til,
at en ny lokalplan er i spil.
Diddi Thiemann sluttede
af med at fremhæve at: ”Området skal fungere i en mere
moderne kontekst”.
Denne kontekst blev uddybet af projektleder Maria
Nielsen (TMF), der i sit
oplæg om indholdet af det
nye forslag til lokalplanen
ikke lagde skjul på, at forvaltningen havde bevæget
sig i et: ”minefelt af ønsker og behov”. Umiddelbart
havde størstedelen af de
fremmødte dog kun et ønske,
nemlig at der ikke bliver
bygget på Applebys Plads.
Hun fortalte, at den nye
lokalplan giver mulighed for
husbåde, caféer og restau-

ranter ud til den del af Inderhavnen og Christianshavns
Kanal, der grænser op til
Applebys Plads karréen. Det
vil på sigt også være muligt
at skabe en brygge eller en
promenade.

Generelt herskede der en
fortvivlelse hos mange af de
fremmødte borgere omkring
byggeriet. En borger mente
at: ”det er en skandale uden
lige”, at man vil til at bygge
i gårde på Christianshavn.

O rds tyreren P oul Cohrt
fremlagde Lokaludvalgets
synspu nkt, der bakkede
beboerne og Finans Forbundet op og anbefalede, at
man ikke bygger yderligere
på Applebys Plads. Begrundelsen for dette var, at der,
trods kommunens ønske om
fortætning, har været andre
regler i kommune planerne,
når det gjaldt Indreby og
Christianshavn; her vil man
gerne skabe mere rum og
grønne arealer – hvilket man
også har brugt de sidste 40
år på at gøre ved at rive ned
i gårde: ”Det er den forkerte
vej, det går”lød en kommentar fra en af de fremmødte.
Lokaludvalget mente, at det
handler om byfortætning vs
bynatur.

Nogle borgere bød idéen
omkring et mere livligt miljø
med promenade og caféer
velkommen, mens andre
gerne så, at området forbliver ”den stille del af Christianshavn”.
Der blev spurgt til højden
på det planlagte byggeri, de
skyggediagrammer TMF har
udfærdiget samt bopælspligt
og pris på de nye lejligheder.
Udover, at det blev slået
fast, at de nye lejligheder får
bopælspligt, var det svært
for repræsentanterne fra
TMF at besvare de mange
spørgsmål, og de henviste
derfor til, at man henvender
sig til politikerne fra Teknikog Miljøudvalget.

M ød e t s l ut t e d e af m e d
s p ø rg s m ål , o g h e r g i k
bølgerne ind i mellem højt.
Beboerne fra Applebys Have
følte sig snydt, fordi der
trods en ny lokalplan bliver
bygget og endda stort set det
samme antal kvadratmeter,
som Core Property Management (CPM) ønskede fra
starten. Modsat følte CPM
følte, at tæppet pludselig
blev trukket væk under dem,
da de midlertidigt mistede
den byggeret, de har købt.

En borger udtrykte håb om,
at høringsfasen reelt er en
høringsfase og ikke en overhøringsfase og appellerede
til politikerne: ”Hør på os”.
Hvis man vil høres omkring
den nye lokalplan for Applebys Plads karréen, kan
man sende et høringssvar
på: www.blivhoert.kk.dk/
lokalplaner
Eller sende sine bemærkninger til:
Teknik- og
Miljøforvaltningen
Byens Udvikling
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Debat og læs
Lukket Posthus på
Christianshavn
Så skete det som vi frygtede allermest, men ikke rigtig troede
ville ske. Den 26. august 2015 blev alt inventar ryddet, de
to postkasser og skiltet pillet ned og kørt bort. – Ufatteligt
at man tager så lidt hensyn til både den lokale befolkningsgruppe på Christianshavn og til hele omegnen, der afhenter
pakker, nu hvor nethandelen er et must for det moderne
menneske. Er der slet ingen forståelse for, hvad der gør en
bydel værd at bo i?
Hvem er ansvarlig?
Det er hjerteskærende at se ældre mennesker, der med
stort besvær har bevæget sig til posthuset, vel vidende at det
var besværet værd, for man blev altid mødt med et venligt
smil og massevis af hjælpsomhed, hvis der lige var et problem. OK, de søde damer er flyttet til Meny, et supermarked
som har dårlig tilgængelighed, hvis man ikke lige har bil, og
det ”må” vi jo ikke ha’, os der bor i København. Der er rigtig
mange gamle mennesker i vores område, de kan selvfølgelig
vandre afsted med rollatoren, eller køre i taxa, det koster
vel omkring 100 kr, lidt dyrt, og så er det lige så meget en
forureningskilde som at køre i egen bil.
Det udmærkede Lokaludvalg, og mange andre instanser
på Christianshavn ved, at jeg har gjort opmærksom på,
hvilket problem det vil være at nedlægge posthuset, ærgerligt at der slet ikke lyttes til befolkningens røster, hvor er
borgerdemokratiet henne? Der må findes en bedre løsning
på problemet.
T.K. Overgaden O./V. Christianshavn

Foto: Hanne Michelsen

De lyver!
Statsminister Løkke og integrationsminister Støjberg
har udtalt at det danske EU - retsforbehold er skyld i,
at Danmark ikke kan modtage nogle af de 160.000 flygtninge, EU skal fordele mellem landene. Det er ikke sandt!
Regeringen kan tage alle de flygtninge, den vil. Danmark
kan blot ikke tvinges til det. Altså lyver de to ministre.
Det er med andre ord regeringens umenneskelige flygtninge- og asylpolitik, der står i vejen for at hjælpe nogle
få tusinde af de mere end 12 mio. syrere, der er på flugt.
Danmark er med i forreste front, når der skal bombes.
Derimod står den danske regering og folketingsflertallet
bagerst i køen, når mennesker i nød skal hjælpes.
Det er så sølle.

Københavns
billigste kvadratmeter
Mulighedernes ø
Hanne Micheelsen
Toldbodgade 15 A, 3 th
1253 København K
Folkebevægelsen mod EU Christianshavn/Indre By

Af Peter Thiele (SF), teknik- og miljøordfører

61 kr. om måneden for 12 kvadratmeter. Det lyder som
den vildeste fantasi for de tusinder af unge, der i øjeblikket
starter studie og kæmper for at finde et sted at bo i København. Men de billige kvadratmeter er ikke ren fantasi – det
er prisen på en parkeringsplads. Det lyder som en fed deal
for byens bilejere, at man får en del af byrummet til en
pris, der er lavere end prisen på et abonnement til Netflix.
Men den lave pris gør desværre, at rigtig mange har en bil
stående uden at bruge den særlig ofte, hvilket gør det nærmest umuligt at finde en parkeringsplads, hvis man kommer
sent hjem fra arbejde. Mange steder er der ikke bare fuldt
booket kl. 22, men der er op til 1,2 biler parkeret for hver
parkeringsplads!
Løsningen for SF er ikke, at københavnere med bil skal
betale 1000 kr. om måneden, som det koster at lade bilen
overnatte i et privat parkeringsanlæg. Eller for den sags
skyld de 3500 kr. om året, som Teknik- og Miljøforvaltningen har foreslået, at en parkeringslicens skal koste. Men
at sætte prisen på parkering en smule op vil give mening
nu og her for de københavnere, som rent faktisk bruger
deres bil i hverdagen, som vil slippe for at stresse rundt
efter en ledig plads - mens de som kun har en bil stående
til weekendturen nok vil prioritere, at den ikke behøver stå
lige foran opgangen.
Der er generelt behov for, at vi gør noget ved parkeringsforholdene i byen. Og løsningen er ikke at plastre byen til
med flere parkeringspladser. Derimod skal vi udvide den
zone i byen, hvor man betaler fra gang til gang i en parkeringsautomat til også at gælde de områder, hvor pendlere
og udefrakommende i dag myldrer til, fordi det ikke koster
en krone at parkere. Det gør det svært at få en plads for
dem, der rent faktisk bor der. Sidst, men ikke mindst, skal
de højere priser på parkering følges af nye kommunale ppladser væk fra gadeplan. Der er ingen grund til, at bilerne
skal fylde så meget i byrummet.

De utallige muligheders ø –
Papirøen – et skridt nærmere
badning ude og
inden for
Af Rune Dybvad (S), medlem af Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget

Det er sjældent, at der er mulighed for så meget fri leg med
mulighederne for at udvikle et stykke københavnsk byrum,
som der i realiteten er med Papirøen. Københavns darling,
som vi, med havnebusser og de nye broer, alle kommer meget
tættere på. Idekonkurrencen i foråret fik rigtig mange spændende og seriøse input og på det grundlag bliver det ikke
kedeligt at følge udviklingen på vores nye legeplads. For vi
vil alle gerne have mulighed for stadig at kunne boltre os på
Papirøen, hvor Copenhagen Street Food og Experimentariet
for alvor har lært os at hænge ud.
Idekonkurrencen i foråret favnede bredt, men som bekendt
er badning, kunst og mad i toppen af, hvad der lå af forslag
og ønsker. Det vil socialdemokraterne meget gerne arbejde
videre med. Det gør vi i første omgang med de 1,4 mio. kr.
til forundersøgelser, vi har været med til at afsætte i budget
2016, så vi ser på de mere reelle muligheder for en svømmefacilitet både inde og ude og eventuelt en kulturhal, samt
hvad det koster. I sidste ende kræver al udvikling en sum
penge og det skal vi finde de kommende år sammen med
eksterne aktører.
Det bliver en forunderlig rejse, den gamle Papirø kommer
ud på og det mest fantastiske er, at det tidligere lukkede
område er åbent for københavnerne med endnu flere plads
til kultur og fritid.
Mvh Rune Dybvad
Borgerrepræsentant (A)
tlf. 42755942

En gammel
Christianshavner
(Ulrik Wesche) om
kommende
jubilæer...
Og nej, jeg har ikke noget relevant, mht, Beboerhus (og
Lokalråd) etc. billedmæssigt, ihvorvel min afdøde søster
som ægte Christianshavner, som med meget andet, også
fagligt, prøvede at blande sig i processerne med nogen lokal
opbakning thi var hun klar i mælet og til almindelig rædsel/
respekt....Følgende vil I ikke bryde jer om, men det afspejler
i høj grad de mange irriterede ekkoer, jeg fik efter endelig
fraflytning i 1969.
Men det er altså 40 år siden, at de ”fremmede utålelige
indvandrere” overtog magten i de ellers ret ordnede forhold,
man i hundreder af år havde haft på Chr. Havn. Min familie
har boet i Strandgade siden år 1900 - og de dertil knyttede
forretninger havde rødder meget længere tilbage. Sild,huder,
tran, ishavsting. Rigtige arbejdspladser forsvandt i uhyggelig
hastighed. Amatørerne rykkede ind.
I min barndom og hans liv ud, gemte feks Venstrefolketingsmanden Henry L.W. Jensen fra tæppehuset i Strandgade, sig ovre i porten til Asiatisk plads (Færøruten) om
morgenen med en lommevarm pilsner, vinter som sommer, sammen med havneslufferne inden han skulle videre
til møde i folketinget. Det hed lokaldemokrati. Disse gode
”onkler” i havnen, hvoraf den sidste døde for 5 år siden (Dinger fra Bådsmandsstræde), var selvfølgelig alle, af naturlige
årsager, ægte ærkesocialister. Ikke religiøst eller af dårlig
samvittighed, eller bare luksus- som de fleste, men fordi det
kunne være en løsningsmodel, når man nu kendte alt til den
kummerlige Sorte Firkant i CHRHavnSW, Dødens Hule, de
Cohnske Kaserner, (Ikke Bådsmandstrædes Kaserne, der
VAR god ro og orden og arbejdspladser også!) og sjovt nok
helt parallelt med os andre, der stadig er vaccineret med
en skærpet social og fællesskabelig opmærksomhed, uanset
politisk ståsted.
Alt dette blev så fejlpolitiseret, gjort ”religiøst” imod Urban
og Weide, og brugt helt mod urbefolkningens vilje, der gerne
så bulldozerne gå i gang med huse, der var uhyggeligt misrøgtede, ubeboelige og overbelagte i al nyere historisk tid...
Der kom mange der...”Nu skal vi rigtigt osv...” Sange trivedes om ”Vores gode gamle Christianshavn.....Kim Larsen
osv. osv, - de ægte lokale kunne man kun finde surt brummende henne om hjørnet nede i kælderen...og heldigvis for
dem er der stedse færre af dem tilbage fra det, der i mange
år var en selvstændig provinsby med egen magistrat og
Borgmester, og rådhus på hjørnet af Strandgade og Brogade
nu Torvegade.
Trøst Dig! Min søster havde nok udtrykt sig mere kontant
og irriteret......

Ekstraordinært
møde - folk på flugt
Enhedslistens medlemmer af
Københavns Borgerrepræsentation mødtes ekstraordinært om
aftenen tirsdag den 8. september
og drøftede den alvorlige
situation, hvor folk på flugt
strømmer mod København.
Gruppen udtaler:
”Vi er fulde af beundring over alle de københavnere og andet godtfolk, som har vist handlekraft og hjerterum ved at
hjælpe flygtninge i og omkring byen i de seneste dage. En
særlig varm tak og anerkendelse til de, der har grebet til
civil ulydighed for at hjælpe folk i nød. Vi er stolte over at
dele byen med jer.
Enhedslisten ønsker, at Københavns kommune tager ansvar
for den nye situation, og skaber plads til de flygtninge, der
har behov for ophold i byen.”
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Arbejdsløses rettigheder splitter
Københavns rådhus
Strid om arbejdsløses rettigheder splitter Københavns rådhus: EL
ude af budgetforhandlinger
Sagsbehandlere i Københavns kommune bliver kvalt i
sager om syge og arbejdsløse borgere. Det skaber fejl og
kaos, og giver umenneskelige vilkår for byens mest udsatte,
mener Enhedslisten.
Hver sagsbehandler har i gennemsnit 220 sager om kontanthjælp på skrivebordet, og det er langt over det anbefalede loft
fra Dansk Socialrådgiverforening (DS), som anbefaler 40-50
sager pr. sagsbehandler, hvis jobbet skal gøres ordentligt.
Enhedslisten har ved budgetforhandlingerne i Københavns
kommune, stået stejlt på at indføre et loft for de stadig voksende sagsbunker. Det er blevet blankt afvist af beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) og det (ª®·¹» flertal
på rådhuset, og derfor er Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne med virkning fra torsdag den 10. september kl.
15.10, fortæller Ninna Hedeager, arbejdsmarkedsordfører
for Enhedslisten.
”Dansk Socialrådgiverforening anbefaler et loft på max 50
sager pr. sagsbehandler. I København sidder sagsbehandlerne med mange flere. Det betyder -¬®»-- og sygemeldte

sagsbehandlere og dermed ¿´¬ º±® lange ventetider og fejl, som
rammer syge og arbejdsløse hårdt”, udtaler Ninna Hedeager.
Beskæftigelsesforvaltningen i København har været plaget
af skandaler i 2015, hvor blandt andet fejl i sagsbehandling
om gensidig forsørgerpligt netop har kostet kommunen 23
mio. kr. i erstatninger.

Mortan Konoy Jakobsen har fanget den røde måne på
Christianshavn.

Ikke kun spørgsmålet om sagslofter skiller partierne ad,
det handler også om afgiftslettelser til erhvervslivet, som
Enhedslisten er imod. Blandt andre stridspunkter har været
nedskæringer på børneområdet.
”Der er et menneskesyn til forskel på os og de andre. Vi
kan ikke leve med mere straf og stress for arbejdsløse og
ansatte. Vi vil ikke tage fra de mest udsatte for at give gaver
til firmaer, der har det fint i forvejen. Derfor er vi ude af
budgetforhandlingerne,” udtaler Ulrik Kohl, beskæftigelsespolitisk ordfører for Enhedslisten.
Ulrik Kohl

Lilian Parker Kaule forlader
forhandlinger om Budget ’16 i
København
Kaule: Budgetforhandlingerne er uambitiøse
Københavns Kommunes budgetaftale for 2016 rummer så få
forbedringer for erhvervslivet og væksten i byen, at medlem
af Borgerrepræsentationen Lilian Parker Kaule (uden for
parti) har set sig nødsaget til at forlade forhandlingsbordet
på rådhuset.
”Jeg må desværre erkende, at overborgmester Frank Jensen
og de øvrige partier har meget små ambitioner, når det kommer til byens udvikling. Når de basale udgifter er dækket i
kommunen, har vi over 1 milliard kroner tilbage – og ud af
dette kæmpe beløb kunne der kun afsættes 15 millioner til
sænkning af byggesagsgebyret. Hvis vi vil skabe arbejdspladser og vækst, er dette udspil alt for småt,” siger Lilian
Parker Kaule, medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

I sidste uge offentliggjorde Dansk Industri deres årlige
måling af kommunernes erhvervsvenlighed. Den viste, at
Københavns Kommune ligger helt i bunden, når det angår
virksomhedernes vurdering af kommunerne samt størrelsen
af de kommunale gebyrer og erhvervsafgifter. Københavns
Kommune er gået 6 pladser ned, så landets største kommune
nu ligger helt nede på 85. pladsen.
”Budgetparterne taler om at tilgodese erhvervslivet, men
reelt er der tale om småpenge til nicheerhverv i film- og
modebranchen. Oveni vil kommunen nu kræve parkeringsafgifter fra borgerne i et større område af byen, men ikke
gøre noget for at skaffe flere p-pladser – noget som beboere
og erhvervslivet ellers efterspørger. Det er ikke noget, som
kommer til at rykke Københavns vækst eller antallet af
arbejdspladser, og dermed kan vi kun se frem til, at byens
erhvervsklima også i årene fremover kommer til at skrabe
bunden,” siger Lilian Parker Kaule, medlem af Københavns
Borgerrepræsentation.

Í¿´¹æ
Î»°¿®¿¬·±²æ

Ñ°¹®¿¼»®·²¹ ¿º Ó¿½æ
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Partikelmålinger i forbindelse med Christianshavnerdagen
Luftforureningen i København kommer fra mange
forskellige kilder, f.eks.
biler, lastbiler, skibe,
brændeovne og kræftværker. Der dannes energi, som
bruges af os mennesker i
vores dagligdag, men der
udledes samtidig forskellige kemiske stoffer og
partikler, som er skadelige
for mennesker og miljøet.
lige størrelser, former og
kemiske sammensætnin(< 0,1µm) anses som
værende meget skadelige,
da de via lungerne kan
trænge helt ud i blodet. Der
tikler: mados, stearinlys,
opløsningsmidler, brændeovne mv.
Men i de centrale bydele
kommer luftens indhold af
vejende fra forbrænding i
dieselmotorer. Større partikler skyldes bl.a. støv fra
vej- og dækslid, byggearbejde, vejsalt og partikler fra

Tid og sted for luftmåling

(antal/cm3)

Torvegade (ved Christianshavns Torv) med

Interval:
6000-31.700

Forhold under målingen: vind ca. 4 m/s, skiftende vindretning. Temperatur ca. 17 C°.

Baggrundsforurening: 3000
Torv, d. 6/9-15 kl.13.55-15.30
Grill: 500.000 (max for parForhold under målingen: vind ca. 5-6 m/s, nor- tikelmåleren)
dvestlig retning. Temperatur ca.12 C°.
Pølsevogn: 203.000
naturlige kilder såsom pollen og sporer fra planter.
Nyere forskning viser,
overset sundhedsfare.
grænseværdier for disse
I forbindelse med
Christianshavnerdagen
d. 6. september 2015,
hvor Torvegade var lukMiljøpunktet luftkvaliteten
i området. Borgerne havde
muligheden for at hjælpe
til med at foretage en
partikelmåling og sammenligne resultatet med

en måling foretaget en dag

indikere tendenserne for
partikelforurening.

Resultaterne viser, at baggrundsforureningen fra

For yderligere information

kant. Men de viser også,
ken, som sender skadelige
partikler ud i luften. Også
tilberedning af mad på
grill og i en pølsevogn er
syndere. Faktisk svarer

-

partikler fra pølsevognen
til målinger foretaget bag
busserne 2A og 5A.
Der skal gøres opmærksom på at dette ikke er et
videnskabeligt forsøg, men
blot målinger, som kan

33932121. Vi har ikke et
team, der kan rykke ud
omgående, men vil gerne
tage det med i vores plan-

begivenhed, der lukker for

taknemlige for frivillige
kræfter, der vil hjælpe med
målingerne.

Til næste år vil vi også tage
fat på området støjforurening, bl.a. hvordan og hvor
støj med fordel kan måles.
Også her hører vi gerne
fra folk, der kan pege på
problemområder.

Man skal være opmærksom
på, at det er en fordel at
kunne måle forurening før
eller efter samt under en
mende før/efter og under en

ligningsværdier.

-

Miljøpunktets partikelmåler

kan henvises til folderen
med fokus på partikler,
kvælstofoxider og EU
regulering”, som er udgivet
af Det Økologiske Råd.
Borgere, der har observationer eller mistanke
om særligt forurenede
områder eller forureningskilder, som vi med fordel
kunne foretage tilsvarende
målinger for, er mere end
velkomne til at henvende
sig til Miljøpunktet på
kontakt@a21.dk eller tlf.

Lokaludvalget i September 2015
Lad os begynde med et par
ting, vi er rigtig glade for:
P å t ro d s af I T -t e kn i s k
benspænd i opstartsfasen,
er vort borgerpanel kommet rigtig godt fra start.
Lige nu er knap 600 borgere
tilmeldt, hvilket giver vore
svar en validitet, der ligger milevidt over en alm.
vælgerundersøgelse. Men
der er stadig plads til DIN
mening. S e artiklen andetsteds i avisen og brug
rettesnor har LU for, hvad
borgerne mener og jo mere
vægt er der bag vore udtalelser.
Og så holdt vi Christianshavnerdag 6. September.
- med os og fremmødet var
rigtig pænt. Vi regner med
at ca. 2.000 mennesker i dagens løb passerede igennem
de mange oplevelser, som dagen bød på: Musik, politisk
debat, legepark, dialog med

lokalpolitiet, udnævnelse af
”økologihelte”, bespisninger,
cyklebane, chaluproning
og meget, meget mere. En
god dag for vor lille bydel.
En stor tak til de, der hjalp.
Sponsorer og den utrættelige
arbejdsgruppe gjorde det
igen muligt.
På Christianshavnerdagen
uddeltes også den årlige
”Havnens Pris”, der i år gik
til Christian Søe i anerkendelse af hans mangeårige og
uvurderlige indsats for at
engagere unge mennesker
CSR/Nanok. Det er rigtig
mange unge mennesker,
der på den måde er blevet
sat godt i gang i Verden. Tillykke til Christian Søe.
Be gre bet ”f ort ætn in g”
der, at man nu vil tilbygge
de gårde igen, der med store
neret og gjort menneskevenlige op igennem 2. Halvdel

af det 20. Århundrede. Så
vil man til erstatning plante
nogle træer hist og her, så
det stadig kan tage sig grønt
ud. Det første eksempel er
Applebys Plads, hvor der var
høring om det nye lokalplanforslag for nylig. 50-60 mennesker var mødt op. Bortset
fra repræsentanter for bygherre og forvaltning, var der
bred enighed om, at det var
noget skidt med det byggeri.
Så skal der regeres henover
hovedet på de berørte? I et
land med ”folkestyre”?
Sidste år begyndte et projekt
sammen med Indre By, der
hedder ”Til Havns”. Idéen er
at producere og drifte nogle
pontoner i Inderhavnen, der
kan fungere som oplevelsesplatforme med aktiviteter
både over og under vandlinien. De 2 lokaludvalg har
givet midler til en opstart, så
initiativtagerne kunne stifte
en forening, der kunne have
ansvaret for driften (hvilket
lokaludvalgene ikke har mu-

lighed for). Det er imidlertid
ikke lykkedes at få stiftet
foreningen, og der søges
forberedende arbejde. Det er
om LU har disse midler. Men
vi håber det bedste!
Udviklingen om Papirøen
nylig et møde i By & Havn,
hvo r man præsent erede
forarbejderne til udbudsmaterialet til arkitektkonkurrencen. Det er svært at se,
hvor den lander i sidste
vi ved ikke mere førend vi
ser konkurrenceforslagene.
Sådan som det hidtil er formuleret, er mulighederne
legio. Hvad man ser i dagspressen ind i mellem, er
fortolkninger af de meget
brede formuleringer.

Og så modtager vi i stigende
grad henvendelser vedr. støj,
der generer folks nattesøvn.
Indtil videre har vi ledt
henvendelserne videre til de
viser der sig et mere generelt
mønster, vil der måske være
behov for at tage problematikken op på en anden måde.
Der er blevet afholdt kontaktmøde med Politiets Task
Force Pusher Street, hvor
en evaluering blandt christianitterne blev refereret. I
fattende aktioner i Pusher
Street. På næste LU-møde er
der et dagsordenspunkt om
at holde et Christianshavnermøde m. Task Forcen 18.
November, hvor vi alle kan
få lejlighed til at kommentere på udviklingen.
Poul.
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Liv og glade dage for alle aldre til
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Christianshavnerdagen

Politibetjent Ulrik og Hus Forbi sælger Jens mødes på Christianshavnerdagen.
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Natur klummen - Nyt fra Søgruppen
Søgruppen fra Christianias Frie Natur

Nu hvor den hede sommer er overstået, kan vi ånde
lettet op for denne gang.
Lange varmeperioder med
østenvind, samt manglende
vedligeholdelse af, ventiler
og rør, har tidligere medført
iltsvind, botulisme og omfattende dødelighed blandt

Susannes
Christianshavn
fotograferet og fortalt af Susanne Mertz

Indre Stadsgrav. Iltsvind
ved bunden har der også
været i år, men skaderne har
indtil videre heldigvis været
til at overse. Men det viser,
at forholdene fortsat ikke
er for gode i dette brakke
lavvandede område med et
alt for ringe vandgennemstrømning. Blandt andet
derfor var vi den 20. august
endnu engang til møde med
kommunen for at diskutere,
hvad der kan der gøres.
Der er tre forskellige problemer man må holde rede på
for at forstå situationen:
1.For det første er der
spørgsmålet om den daglige
vandfornyelse/vandgennemstrømning. En vis fornyelse
skal der til for at holde iltindhold oppe og temperatur
Den daglige vandfornyelse
sker som følge af vandstandsændringer i havnen. Når
vandstanden i havnen er
høj strømmer vand ind i sydenden af Indre Stadsgrav og
ved lavvande løber det ud
i nordenden af Stadsgraven.
Det sker automatisk ved
hjælp af ventiler i de rør
der forbinder Indre StadsStadsgrav sker det ved aktiv
udpumpning i nordenden
til den nordlige del af Indre
Stadsgravgrav. Dette vand
er til tider møgbeskidt og
fyldt med alger, som ofte
løber tilbage imod Ravelinen med kraftig algeopblomstning i indre Stadsgrav til følge. Kommunens
målinger viser, at det især

Billedet er taget i Wildersgade Kaserne,
hvor der boede mange børn. Her er det Mette Marie der springer i sjippetov, mens 2 andre svinger
tovet. Det er en dejlig leg , som forhåbentlig aldrig helt vil blive glemt. Før i tiden var det hinkning
og sjipning der bebudede forårets komme gennem børns leg..
Dette billede er fra ca. 1997.

er problemer med næringssalte. Derudover er der tidvis fundet højt indhold af
colibakterier, hvilket kan
ning af toiletvand sted. Toiletvandet kommer dog ikke
fra Christiania, da har lavet
ordentlig kloakering.
2. For det andet er der
sp ørgs mål et om den igangværende planlægning for
håndtering af skybrudsvand.
Her indgår to delproblemer.
Værst er det, hvis skybruddet fører til, at kloaksystemet løber over, så der ledes
urenset spildevand direkte
ud i Stadsgravene. Det giver
sundhedsmæssige problemer
og bidrager også til vandets
over-ernæring. Et mindre
dog også væsentligt problem
er det, hvis der ledes vand fra
vejbanen med dets indhold af
olierester, bremsestøv og ud-

stødningspartikler. Sundhedsproblemerne er her til
at overse, men det betyder
ophobning af miljøfremmede stoffer til skade for dyreog plantelivet i vandet.
Ved skybrud er det planen
at lede vand fra et større
opland ud i Stadsgravene.
Vandstandsstigningen er
dog foreløbigt beregnet som
ringe i forhold til de op til
tyve centimeter regn, der
under et skybrud vil falde
3. For det tredje er der
problemet med højvande,
so m forpl ant er s ig i nd
g en ne m hav n el ø bet og
videre ind. Det kan give
oversvømmelser, som vi
så det for et år siden, hvor
ænderne svømmede rundt
på Refshalevej udfor Blå
Karamel. Umiddelbart er
højvande i havnen dog ikke
et problem for Stadsgraven, fordi den er beskyttet
af sine sluser. Men varer
højvandet eller lavvande
længe ved, kan det give
problemer vandfornyelsen
i Stadsgraven.
Hvad kan der gøres?
K om mu ne n ove rve jer
forskellige tiltag:
Den daglige vandudskiftning skal gerne forbedres.
Pumpen, der fjerner vandet fra den nordlige ende
ofte været tilstoppeT med
plastikposer, planterester
mm. Renholdelsen er blevet bedre men næppe nok.
Derfor overvejer man nu
to muligheder. 1. Den ene
(og dyreste) er at ophøre
med at pumpe vandet fra
Stadsgrav. men i stedet lede
(evt. m ed en kraftigere
pumpe) via en trykledning,
der føres helt ud på ydersiden af Margretheholm.
Dette ville absolut være
den bedste løsning, da det

beskidte vand føres helt ud
af Stadsgraven, og nyt frisk
vand kan strømme til. 2. Den
anden mulighed, der overvejes, er at tillade en højere
vandstand i Stadsgravene.
Hidtil har den været holdt,
så den højst har ligget 16 cm.
over havneniveau.
Hvis den øges til maksimamlt 40 cm, får man et større
volumen, bedre mulighed for
at øge vandskiftet og dermed
ud. Problemet med dette er at
Kolonihavernes græsplæner
kan blive oversvømmet. Der
skal dog laves en række beregninger for at vurdere effekten heraf.
Problemet med tilledning af
skybrudsvand til Stadsgraven
ser det ud til, at kommunen
stort set vil løse ved at føre
vandet andre steder hen. Dvs.
syd eller nord for der hvor
havnen er forbunden med
Stadsgraven. Og den begrænsede mængde skybrudsvand,
der vil kunne samle sig i
området omkring Amagerbrogade, vil man kunne separere
således, at kun det mindre
skadelige vand fra fortove,
husfacader og tegltage bliver
ledt til Stadsgraven, medens
det fra kørebanen og zinktage
føres til renseanlæg.
Problemet med højvande vil
ad åre blive søgt imødegået
gennem en samlet løsning
for hele Københavns havn.
Sandsynligvis vil der blive
etableret sluser ved havneindløbet og bygget diger
på strategiske steder. Effekterne af klimaforandringen
er i øvrigt kolossale og globale
men ikke noget specielt for
Christianiaområdet. De er
derfor ikke noget som vores
lille Søgruppe har tænkt sig
at bakse med.
Læs mere om Christianias
frie natur samt Søgruppens
arbejde gennem årene på:
www.christianias-frie-natur.
dk
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Det Hvide Snit Impro Comedy på
Christianshavn
Vi er gode til at fornøje :-)
Christianshavns beboerhus:
6. oktober kl. 20.00 - entre 25 kr.
Savner du den
lettere utilregnelige humørbombe du altid
blev sat ved
siden af til sølvbryllupper?
Savner du den storrygende tø-hø mand, der kunne
fortælle vittigheder, man
håbede var glemt og be gravet?
Savner du den moster,
der altid blev lidt for kæk
på dansegulvet, og som man
aldrig var helt sikker på
beholdt tøjet på?
Eller ham der altid skulle
fl å m u s ik ken af p l ad e spilleren for at sætte verdens
bedste nummer på af Miles
Davis?
Så er Det Hvide Snit”s impro comedy show lige noget
for dig!
Til tonerne af et retro
Casio keyboard (med rytmeboks!) kaster Snittet sig
ud i vanvittige og absurde
improvisationer, så m an
næsten kan dufte rejecocktailen, og se isbomben for
sig! Det bliver en fest hvor
alt kan ske, og hvor luften
dirrer af forventning! Selv
om I har været til festen før,
kan I være sikre på at intet
gentager sig hos Snittet;
en dejlig uforudsigelig fest
der altid løber løbsk og med
masser at tale om bagefter!
Det Hvide Snit er efterhånden Nordeuropas mest
erfarne (læs ældste) impro
comedy gruppe; med 28 år
på bagen er der garanteret et
højt niveau og latter fra alle
rækker i salen. De tilhører
den generation hvor den
engelske comedy tradition
betragtes som guddommelig
(den fra 60’erne og 70’erne) så er I advaret! Men selv om
inspirationen er bagudskuende, så er udfoldelserne på
scenen dugfriske og nyskabende - hver gang!
Showdatoer:
Christianshavns beboerhus:
Tirsdag 6 oktober
Tirsdag 8 december.
Showstart kl 20.00. Entre
25,- kr. Chr. Beboerhus:
Dronningensgade 34, 1420
København K. http://www.
beboerhus.dk

Det Hvide Snit Hvad er Impro
er…
Comedy?
Snittet består af 9 skuespillere, en stage manager
og 3 musikere:
S kue spil lere: S usanne
Billeskov, Bo Bødker, Jacob
Nienstædt, Jeppe Christoffersen, Kim von Bülow, Jette
Carla Pedersen, Søren Sofus
Wichmann og Peter Sloth.
Stage: Helle Cecilie Buch.
Musikere: Klaus Andersen, Thomas Kann Jensen og
Richard Plum.
I får os ikke alle på en gang,
da vi optræder i forskellige
konstellationer - så bare
rolig!
Om Det Hvide Snit: Det
Hvide Snit har eksisteret i
28 år i forskellige konstellationer; 2 af grundlæggerne
er stadig med i gruppen! Det
Hvide Snit startede med at
spille traditionel teatersport
(Så Hatten Passer-agtigt),
men deres skæve tilgang til
verdenen medførte hurtigt
nye standarder for impro
på scenen. Forestillingen
Den Gule Streg er nok deres
mest kendte koncept; en
form der kun baserer sig på
impulser fra scenerummet,
altså en form uden regler
og restriktioner. I år 2000
satte Det Hvide Snit verdens
rekord; verdens længste improviserede scene; 24 timer,
optaget i Guinness Book of
Records.
Det Hvide Snit er kendte
for at bryde alle regler og
for at kaste sig ud i teaterprojekter som på papiret
virker håbløse og vanvittige
– og for altid at lande på
benene mere eller mindre
forslåede. I 2005 fusionerede
Snittet med De Gales Division – en lige så frygtløs og
vanvittig gruppe, hvilket
har me dført at g rup pen
hele tiden udvikler sig og
fastholder publikum. Sidste
nye skud på stammen er
Susanne Billeskov som er
en super dygtig impro-spiller
og performer - tjek hendes
hjemmeside! Det Hvide Snit
underviser nye som erfarne
impro-spillere i samarbejde
med Improfabrikken, skriver
bøger om improvisation,
laver specialarrangementer
for firmaer og organisationer, skjult teater, dukketeater, foredrag, polterabend
arrangementer, deltager i
danske som internationale
improfestivaler, forumteater
og meget meget mere…

Skuespillerne improviserer, dvs. at de ikke har et
manuskript at holde sig
til – de ved ikke hvor de er
og hvad de vil sige; alt er
uforberedt og uforudsigeligt!
Publikum inddrages aktivt i
forestillingen, og kommer
med forslag til hvor scenerne
skal foregå, hvilke professioner spillerne har, titlen
på scenen, følelser der skal
komme til udtryk osv. Der er
nogle mere og mindre faste
rammer i de enkelte scener,
også kaldet discipliner; det
kan eksempelvis være disciplinen ”De 3 butikker”, hvor
publikum bestemmer 3 typer
butikker, scenerne skal udspille sig i. Eller Speeddating, hvor en udvalgt publikummer bliver udsat for
besynderlige bejlere. Andre
måder at spille på kan være
longform, hvor historierne
er længere og sammenhængende. Det Hvide Snit spiller
begge former.
Vi er gode til at fornøje :-)
Kærlig hilsen Snittet

Bibliotekets
Onsdag den 7.
oktober, kl. 18.
Den imponerende film af
Godfrey Reggio og Philip
Glass fra 1982, satte helt
nye standarder for mødet
mellem naturdokumentar
handlingsforløb, personer
i stedet af overvældende
smukke billeder fra verden
rundt, der sidestilles med
billeder af menneskets ofte
ødelæggende indvirkning
på den jord, vi lever på.
Filmiske virkemidler som
slowmotion, dobbelteksponeringer og ikke mindst det
helt afgørende nyklassiske
filmscore af Philip Glass
løfter filmen til klassikerat blive set i stort format på
biblioteket.
Vises selvfølgelig i overvældende HD.

Onsdag den 21.
oktober, kl. 18.
G e nn e m 40 år h ar de n
brasilianske fotograf Sebastião Salgado rejst kloden
tynd for at dokumentere
menneskeheden i al dens
mangfoldighed, omend med
særligt fokus på krige og
katastrofer. Hans søn, Juliano, og den tyske instruktør Wim Wenders følger Salgados sidste, episke projekt:
at opdage uberørte landskaber og indfange planetens
skønhed.
Brasilien, 2014. 110 minutter. Danske tekster.

Onsdag den 14.
oktober, kl. 18.
sidste måned – nu prøver
vi igen:
Crist ian Haute C outure
modehuset er hjemsted for
modeller... og bagholdsangreb... og afpresning... og
narkotika... og MORD!
Efter at have etableret en
skabelon for giallo genren
med The Girl Who Knew
Too Much, gik Mario Bava
i gang med at cementere
Dermed skabte han en af
de m est indflydelsesrige
lavet – en italiensk klassiker
der står i spidsen for giallo
genren, var en prototype for
så forskellige som Dario
Argento og Martin Scorsese.
Filmen vises i overvældende
farvemættet nyrestaureret
HD med engelske tekster.
Italien, 1964. 88 minutter.

Onsdag den 28.
oktober, kl. 18.
Mens heksejagterne er på
deres højeste i 1600-tallets
D anm ark, forel ske r den
unge præstekone Anne Pedersdotter, hvis mor i sin tid
stod anklaget som heks, sig i
sin meget ældre mands søn,
Martin. Annes svigermor er
imod den uhellige ungdommelige alliance og søger at
overbevise præsteskabet om,
at også Anne står i kontakt
med djævelen.
Vi viser Carl Th. Dreyers
nyrestaureret HD udgave!
Danmark, 1943. 105 minutter.

Tænkepauseforedrag
Nydelse
Mm, åh, ih. T re nydel ses -ful de u dtry k, s om v i
udstøder jævnligt. For vi
elsker at nyde.
N ogl e guffer en pl ade
chokolade eller kigger på
sky erne e n so mm erd ag .
Andre lader sig piske i en
swingerklub.
Åh, hvilken vidunderlig
smerte. Ryggen brænder
og blød er. Fo r de fles te
lyder det som ren tortur.
Det er det måske også,
sitet, er der nogle gange end
lem nydelse og den smertefulde modsætning. Af og til
er der bare mere nydelse
i av end både mm, åh og ih.
Torsdag den 8. oktober kl. 18
Fri entre
Christianshavns Bibliotek
Bogen kan hentes fra den
1. oktober

Jysk kvinde søger
lejlighed eller delebolig snarest. Stille og rolig. Dansklærer og korrespondent.
(50). Læser kandidat fra
februar. Tak. 26220846
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Lysistrate
En forestilling om græske
divaer og liderlige mænd

beboelserne.

Bøssehuset har overtalt sine største divaer til at lægge al
konkurrence og misundelse bag sig og præsenterer nu en
stjernespækket græsk komedie. Nyd en ægte klassiker om
kønskamp, der også byder på helt nye popsange om nasseI den antikke komedie Lysistrate er det kvinderne i Sparta
og Athen, der overtager styringen, da de får nok af mændenes
uendelige krig mod hinanden. Kvinderne beslutter at lukke
dampen ud af krigsmaskinen ved at slukke for det varme
vand. Kvindernes krav er klart: Ingen sex uden fred! Imens
sex-aktionen gør alt vissent og knastørt hos grækerne, stiger
frustrationerne. Også hos kvinderne, der må nyde magten
over både Akropolis og soveværelset med samlede ben.

Skonnerten Mira, her med
Christianshavn og et nyere
fartøj som baggrund, blev
bygget 1898 i Faaborg og
restaureret 1993 – 1999.
Mira er nu hjemmehørende
på Christianshavn, Wilders
Plads og drives af skonnertrederiet De Forenede
Sejlskibe som sommer charterskibe med udgangspunkt
indenfor den gamle Kvæsthusbro. På billedet fanget
med ulovlig sejlføring. Af
hensyn til den motordrevne
være tvivl om, hvorvidt et
skib er under sejl, så skibe
med maskine skal vige for
dem. Derfor må man ikke
have sejl oppe i Københavns
Havn inden for Toldboden.
Foto: owu

Billetsalget er
startet
Book nu og få del i den
m agis ke st em nin g på
Store Scene i Bøssehuset.
Stedet hvor kjoler sagtens
kan stramme i skridtet,
og hvor der på udvalgte
datoer er både nøgne tvillinger og rigtige kvinder
på scenen.
Billetpris: 100 kr.
Bestil billetter: send en
mail til info@boessehuset.
dk. Skriv dato + navn +
telefonnummer + antal
billetter.
Forestillinger i oktober: Forestillinger i november:
Torsdag d.15., fredag d. 16., lørdag d. 17. Torsdag d. 22.,
fredag d. 23., lørdag d. 24. Torsdag d.29., fredag d. 30., lørdag
d. 31. Torsdag d. 5., fredag d. 6., og lørdag d. 7.
Forestillingen starter kl. 20.00. Dørene åbner kl. 19.00.
Byens bedste bøssehus siden 1973
Bøssehuset er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transpersoner. Og alle andre der vil være med! Find os på Mælkevejen
69D, 1440 København K på Christiania lige ved Den Grå Hal.
www.boessehuset.dk

Peter Larsen som Amor. Foto: Susanne Mertz
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