14

Christianshavneren nr. 9 / December 2015

Gudstjenester og
Koncerter
December 2015
Onsdag d. 2/12

Café Hacks Julekoncert
2015 kl. 17.00
Dørene åbnes ca. 16.15
Entré: Billetter bestilles via
billetnet.dk – 365 kr.

Torsdag d. 3/12

Akustisk Koncert med
bandet NOAH kl. 17.00
Se mere på. www.cphmusic.
dk - dørene åbnes 1 time før
koncertstart
Entré: Billetter bestilles via
billetnet.dk – 220 kr.

Lørdag d. 5/12

Julen I Christians Kirke
I Christians kirke slår
vi dørene op for en hæsblæsende december fuld af
julekoncerter.
Kirketjenerne og de mange
frivillige byder alle hjerteligt
velkommen!
Kirken er også åben hvis
man ønsker en stille stund
midt i juleræset.
Vi holder advent og synger
julen ind ved nadvergudstjenesterne om torsdagen
kl. 12.30.

Menighedsråd og præster
takker for året der er gået og
retter en særlig tak til ansatte og ikke mindst alle de
frivillige der gør det muligt
at holde hjulene i gang!
F r a C h ri s t i an s ki r ke
øns ker vi al le en ri gt ig
glædelig jul
Sognepræst Susanne Ivalo
Rasmussen
Søndag d. 6. åbnes 1 time
før koncertstart.

Händel Messias kl. 15.30
Den årlige koncert med
N.B Koncertkor og Orkester
under ledelse af Niels Borksand
Entré: Billetter bestilles
v i a bi l l e t ne t . d k e l . t l f.
70156565 – 220 kr. inkl.
gebyr
Bemærk: Koncerten varer
ca. 3 timer incl. pause

Søndag d. 6/12

Højmesse v/ Tine Berg
Krogstrup kl. 10.00
Rasmus Lyberth Julekoncert 2015 kl. 17.00
Igen i år gæster grønlandske Rasmus Lyberth kirken
med hans berømte julekoncert
Entré: Billetter bestilles
via billetnet.dk – 245 kr.
Dørene åbnes 1 time før
koncertstart

S e vo res h jem m e si de :
oplysninger om gudstjenester og koncerter frem til
nytår.
På kirkekontoret i Stanleys Gaard kan økonomisk
trængte ansøge om julehjælp. Udfyld et ansøgningsskema og husk at fristen
er den 11. december.
Julen er for mange af os en
rigtig travl tid; man kan nå
at blive næsten udmattet før
det overhovedet bliver den
24. december!
Så er det godt at slå et
smut forbi kirken og blive
mindet om at julen også er
kærlighed og livsglæde.
I år har vi i Christians
kirke viet rekord mange
brudep ar og dø bt ri gt ig
mange både børn og voksne
og det er os en stor glæde
at byde jer alle sammen
særligt velkommen i vores
menighed!
Til jul er det dog som om
det er dem der ikke kan
være med os der fylder mest,
dem der ikke kan være med
os og fejre underet julenat,
alle dem sender vi en kærlig
tanke.
Vi er taknemmelige for
alle de mennesker der er
gået forud for os og som vi
har måtte tage afsked med
og begrave i årets løb.
Ære være deres minde!

Juleaftensdag
d. 24/12

Kl . 10.00 – Børnegudstjeneste v/ Flemming Pless
og en hemmelig gæst
Kl. 13.00 – Julegudstjeneste med Nadver v/ Susanne
Ivalo Rasmussen
Kl. 16.00 – Juleaftensgudstjeneste v/ Susanne Ivalo
Rasmussen
Kl. 23.30 – Midnatsmesse
v/ Flemming Pless

Nytårsaftensdag d. 31/12

Mid natsmesse v/ S usanne Ivalo Rasmussen
kl. 23.30
Hold dem opdateret på
julens mange arrangementer
i Christians Kirke
på kirkens hjemmeside
www.christianskirke.dk

Tirsdag d. 8/12

Julekoncert ”Guds Engle I Folk”
Kammerkoret Carminas
traditionsrige julekoncert
med musik af Carl Nielsen,
Jean Sibelius, Felix Mendelssohn o .a . Dirigent :
Kasper B. Hemmingsen
Entré: Billetter sælges i
døren fra kl. 19.10 – 80 kr. /
50 kr. (stud. og pens.)

Onsdag d. 9/12

Goldschmidt Musikakadem is Jul ekoncert k l.
19.00
Go ldschmidts Musika kademi byder velkommen til
en utraditionel julekoncert.
På scenen står Middle East
Peace Orchestra, med solist
Fatma Zidan, og under ledelse af oboist Henrik Goldschmidt klar til at spille
glæde og håb ind i hjerterne
på publikum. Herudover
medvirker G oldschm idts
Børnekor også.
En tré : Pl us p ris (vi a.
p o l i t i k e n. dk ) 2 10 k r. /
ikke abonnenter 260 kr.

Søndag d. 13/12

Højmesse v/ Flemming
Pless kl. 10.00
Bemærk: Radiotransmitteres af DR – kan også høres
på DR P1

Søndag d. 20/12

Højmesse v/ Susanne
Ivalo Rasmussen kl. 10

MARIE CARMEN KOPPELS JULEKONCERTER
– Få billetter tilbage d.
16/12
Oplev Danmarks gospel- og
souldiva Marie Carmen
Koppel give et ekstra skud
julestemning den 16. og
17. december i Christians
Kirke på Christianshavn.
Kirken fyldes til
bristepunktet med varm
julestemning og store
stemmer, når Marie
Carmen Koppel fortolker
Oh Holy Night, White
Christmas og Have
Yourself a Merry Little
Christmas sammen
med gospelkoret Shiva.
Musikalsk bakkes
sangerinden op af
en stjernetrio med
Steen Rasmussen på
klaver, Anders Koppel
på hammondorgel og
Benjamin Koppel på
saxofon.
Marie Carmen
Koppel elsker crooner
julemusikken og tog for
alvor den amerikanske
jul til sig, da hun i to ;®
boede i New York, og
som den eneste hvide var
gospelsanger i Fountain
Church of Christ i
Broooklyn. Julen har da
også en ganske særlig

plads i Marie Carmen
Koppels hjerte. For hende
rimer juletiden på nærhed,
over tilværelsen. Det er en
tid til at samles og at tænde
lys i mørket. Julen handler
om at dele de gode ting.
Musikken er for Marie
Carmen Koppel noget
af det bedste ved julen.
Derfor inviterer hun
igen i ;® inden for til
sine traditionsrige
julekoncerter. Og det er
blevet mange danskeres
faste tradition at tage hul
på julen i den pyntede
Christians Kirke, hvor hun
har sunget julen ind de
sidste mange ;®.
TID OG STED:
Onsdag den 16. december
kl. 20 – Få billetter tilbage
Torsdag den 17. december
kl. 17
Torsdag den 17. december
kl. 20
Christians Kirke,
Strandgade 1, 1401
København K
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Torsdag d. 24. december
Juleaften
Julegudstjeneste kl. 14.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Torsdag d. 24. december
Juleaften
Julegudstjeneste kl. 16.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Torsdag d. 24. december
Juleaften
Juleløses Jul i Den Grå Hal
kl. 19.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Gudstjenester i
Vor Frelsers Kirke
Tirsdag d. 1. december
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Fredag d. 4. december
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 6. december
2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Søndag d. 6. december
Balletgudstjeneste kl. 14.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 6. december
Balletgudstjeneste kl. 17.00
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Tirsdag d. 8. december
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Finn Damgaard
Onsdag d. 9. december
Julegudstjeneste for udviklingshæmmede kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard
Fredag d. 11. december
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 12. december
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Lørdag d. 12. december
De ni læsninger kl. 16.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 13. December
Luciadag – 3. søndag i
advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Tirsdag d. 15. december
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 19. december
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 20. december
4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard

Fredag d. 25. december
Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard
Lørdag d. 26. december
Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 27. december
Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Fredag d. 1. januar 2016
Nytårsdag
Nytårsgudstjeneste kl.
14.00
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 3. januar
Helligtrekongers søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Tirsdag d. 5. januar
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Mogens
Lindhardt
Fredag d. 8. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Lørdag d. 9. januar
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 10. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard
Tirsdag d. 12. januar
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Fredag d. 15. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn Damgaard
Lørdag d. 16. januar
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene
Lindsten
Søndag d. 17. januar
Sidste søndag efter
helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ biskop Peter Skov-Jakobsen og sognepræst Marlene
Lindsten

Tirsdag d. 19. januar
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Finn Damgaard

Søndag d. 24. januar
Septuagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen

Fredag d. 29. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne
Møller Olsen
Søndag d. 31. januar
Seksagesima
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard

Som noget nyt er der åbent
i tårnet hver dag til og
med den 15. december i
år. Derefter lukkes tårnet
for vinteren, og vi åbner
igen med hornmusik på
kirkepladsen lørdag den 27.
februar 2016.
Når vi åbner igen i 2016, er
der installeret ny belysning
inde i tårnet, så oplevelsen
på vejen op bliver endnu
Diakoniens Dag 2016
Lørdag den 6. februar er
kirkerne på Christianshavn
samt de lokale varmestuer
shavns Torv kl. 12-14, hvor
der oplyses om det sociale
hjælpearbejde. Her kan du
også nyde en kop suppe
eller en nybagt vaffel. Klokken 16 synger Vor Frelsers Kirkes Kantori i Vor
Frelsers Kirke, hvor alle er
velkommen.
Ny messehagel
I efteråret 2009 nedsatte
menighedsrådet ved Vor
Frelsers Kirke et udvalg,
med oplæg til fornyelse af
en messehagel, i første omgang kirkens grønne messehagel, der bruges i næsten
halvdelen af kirkeåret.
Søndag den 17. januar
2016 vil menigheden på
Christianshavn kunne se
det færdige resultat, når
den ny messehagel indvies
ved en festgudstjeneste
under deltagelse af Københavns biskop Peter SkovJakobsen. Den nye messehagel er designet af Rikke
Salto og er en fortolkning
af ”Livets træ” og kreeret
i guldbroderi. Arbejdet er
udført på Selskabet for Kirkelig Kunst af brodøse Lizzi
Damgaard, der har brugt

De Ni Læsninger

Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23
Andagt med nadver kl.
21.30.

Kammerkoret Tourdion,
Vor Frelsers Kantori og
FDF Christianshavns Brass
Band synger og spiller for
på fællessangen, og vi hører
frelseshistorien. Sognepræst Marlene Lindsten,
dirigent Niels Granvig og
organist Lars Sømod.
Lør. d. 12. december 2015,
kl. 16.

Tirsdag d. 26. januar
Aftensang kl. 17-17.45
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Vor Frelsers Kirkes Tårn
i vinteren.

Natkirken

i Vor Frelsers Kirke

Fredag d. 22. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene
Lindsten

Lidt
forskellige
nyheder:

Koncerter

Bachs Juleoratorium
Københavns Bachkor og
Barokorkester med solister under ledelse af Jan
Scheerer. Billetter købes på
Billetnet.dk eller i døren.
Køb/bestil billet til dette
arrangement
Søn. d. 13. december 2015,
kl. 19.30. (Entré: 200 kr.)
over 800 timer på de
mange systing. Alle er
velkommen til festgudstjenesten i Vor Frelsers
Kirke kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception, hvor menigheden
har mulighed for at møde
kunstnerne bag messehagelen og høre mere om det
storslåede håndarbejde.
Aftensang
Fra det nye kirkeår kan
man hver tirsdag kl.17.0017.45 opleve både Luther
og Bach i Vor Frelsers
Kirke. Selvom Johan Sebastian Bach levede langt
senere end Martin Luther, var han passioneret
lutheraner. Den lutherske
tilgang til tro og lovprisning er netop gennem Bach
blevet til nogle af verdens
og koraler. - Og det ville
nok have glædet Luther betydeligt, i det han betragtede forholdet mellem musik
og teologi, som værende det
guddommelige sted, hvorigennem evangeliet modtages sandt og umiddelbart,
og som stemmer sindet med
glæde. En glæde der for
Luther måtte udtrykke sig
i sang. Musikandagterne
afholdes som indledning til
Reformationsjubilæet 2017.
Første gang er tirsdag den
1. december.

Fra januar 2016 tilbydes
dervisning for elever i 3.
klasse på Døttreskolen
og Christianshavns Skole
udformet som et miniforløb
over 8 uger, hvor eleverne
gennem fortælling og leg
underisningen i 7. klasse.
sted tirsdag eftermiddag.
Første gang er tirsdag den
12. januar kl. 14.30-16.00.
For tilmelding kontakt venligst kirkens præster samt
se hjemmesiden: www.
vorfrelserskirke.dk.

Anne Linnets Julekoncert i Vor Frelsers
Gamle og nye hits samt
julesange og salmer fra
kommende udgivelse med
Anne Linnet og hendes trio.
En del af aftenens overskud
går til Folkekirkens Nødhjælp.
Køb billet på billetto.dk.
Søn. d. 20. december 2015,
kl. 14 samt kl. 16. (Entré:
250)
Herrens Fødsel - Symfoni for lyd & lys

i Vor Frelsers Kirke

Fredag d. 4. december
Copenhagen Ecko-Nordic
Classical Ensemble:
Piano: Evgenija Christiansen
Cello: Kristian Nørby
rera Carlberg.
Fredag d. 11. december
(Bemærk sidste Natkirkeaften før jul).
Dreamhub/ Soundscabes og
”Tegn i natten”*
Oplev et rum fyldt med
drømmende lydlandskaber.
*”Tegn i natten” er Natkirkens tegne og skrive
workshop er en mulighed
for at udforske kirkerummet, dine tanker og din
kreativitet med papir og
blyant. Workshoppen begynder hver gang 20.15 med
en kort introduktion til
aftenens tema, pause under
andagten 21.30 og derefter
forsætter workshoppen indtil 22.30. Max 12
deltagere. Clipboard med
lampe, blyanter og penne
til låns. Papir til fri afbenyttelse. Tilmelding til leder
af workshoppen Kathleen
Toft på kreativnatkirke@
gmail.com.

Kunstnerduoen Steen &
Hejlesen illuminerer kirken
og organisten Lars Sømod
spiller Olivier Messiaens
‘La Nativité du Seigneur’.
Ons. d. 23. december 2015,
kl. 17.

Fredag d. 8. Januar:
Natkirken åbner igen.
”Tegn i natten”. Temaet er
”Lykke”.
Dreamhub/Soundscabes
ved Kim Bjørn. Oplev et
rum fyldt med drømmende
lydlandskaber.

Nytårsmusikgudstjeneste

Fredag d. 15. januar
Stilhed og musik

Sognepræst Finn Damgaard er prædikant og organist Jens E. Christensen
opfører Leopold Mozarts 12
kalenderstykker til årets
gang. Efter gudstjenesten
ønsker vi hinanden godt nytår med bobler og kransekage.
Fre. d. 1. januar 2016,
kl. 14.

Fredag d. 22. januar
Emil Hess.
Jazzsaxofonist Emil Hess
spiller melodisk, smukt og
længselsfuldt. Emil Hess
har udgivet det anmelderroste album Nigth Church,
som er optaget i Vor Frelsers Kirke.

Katrine Immerkjærs
orgel-elever
Christianshavn-Slotsholmens Rotary fejrer 25 års
jubilæum med en koncert
med børn ved orglet til
fordel for De Danske Hospitalsklovne. Organist Lars
Sømod medvirker.
Søn. d. 17. januar 2016, kl.
15. (Entré: 100 kr.)
Trio-sonater
Violinisten Anne Søe, oboisten Henrik Goldschmidt
og organisten Lars Sømod
spiller trioer af bl.a. Johann
Sebastian Bach.
Søn. d. 31. januar 2016, kl.
15. (Fri entré)

Fredag d. 29. januar
Stilhed og musik
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Det er lidt som en dans
- sådan en forelskelse
Christianshavneren Mette-Marie Nørlev har
vundet Metro Litteratur 2015 med sin novelle om
kærlighed

Operation Dagsværk

Tekst og foto: Marianne Frost
Hvis du, ligesom jeg, dagligt
forvilder dig ned i metroen (selvom du allerhelst
vil ligge på sofaen og læse
Christianshavneren), har
du måske lagt mærke til
et større papskilt med ni
forsideillustrationer, som
alle er noveller der har vundet Metro-Litteratur 2015.
Hvad du sikkert ikke ved
er, at “Hurtige Hænder” er
skrevet af den 22-årige christianshavner Mette-Marie
Nørlev.

737 elever tilmeldte sig
Operation Dagsværk i
Christianshavn
indsamlingsdag er vel overnasieelever fra Christianindsatsen for at hjælpe unge
i Somaliland.
Onsdag den 4. november
stod der Operation Dagsværk på skoleskemaet, da
elever fra Christianshavns

Metro-Litteratur er et kulturelt projekt, som promoverer litterære og grafiske
unge talenter i Danmark.
Konkurrencen er etableret
i samarbejde mellem Saxo
og Københavns Metro med
give passagerne i metroen
interessante og gratis læseoplevelser. Alle ni noveller
kan downloades på din app
og jeg vil anbefale. at du
gør det.
Selv blev jeg ret imponeret
over kvalitet og indhold, da
jeg gav mig i kast med at
læse Mette-Marie Nørlevs
lille fine historie om kærlighedens mange facetter;
glæden, vreden, bitterheden,
skuffelsen - og om endelig at
komme videre.
Ekspert på området
Jeg viste novellen til min
veninde Dorthe og spurgte

for unge i Somaliland. Omkring 19.000 elever deltog
landet over. Operation Dagsværk regner med, at det nationale indsamlingsresultat
kommer til at lægge sig op
ad sidste års.
efterfuldt af et opkald. Hun
sagde: “Det er lidt som en
dans, sådan en forelskelse.
Vi har alle været der og
følelser er sgu noget mærkelig noget. Hun tilføjede “Jeg
hæfter mig ved sætningen
Jeg ved godt, at det er slut
nu. Dér finder hovedperaf, at det ikke er ham hun
skal bruge sit krudt på og at
det er forelskelsen, hun er
forelsket i.”
meget til samtaler i metroen,
i S-toget, i bussen, ja på
gaden og selvfølgelig også på
arbejdet. Kærlighed optager

Christianshavns beboerhus: 8 december kl.
20.00 - entre 25 kr.
Savner du den lettere
utilregnelige humørbombe
du altid blev sat ved siden
de tø-hø mand, der kunne
fortælle vittigheder, man
håbede var glemt og beSavner du den moster,
der altid blev lidt for kæk
på dansegulvet, og som man
aldrig var helt sikker på
Eller ham der altid skulle
fl å m us ikken af p lad espilleren for at sætte verdens bedste nummer på af

Så er Det Hvide Snit”s imfor dig!
Til tonerne af et retro
meboks!) 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

regner med, at det lægger
sig op ad sidste års resultat
på lidt over 4 millioner.
Det er super godt gået af
de mange tilmeldte elever,”
siger Frida Ravn Rosling,
tion Dagsværk.

land. Som det er nu, mangler
ungdommen i Somaliland et
talerør, og de har meget få
muligheder for at deltage
aktivt i demokratiet. Med
pengene fra Operation Dagsværk kan vi hjælpe tusindvis
af unge somalilændere, og
også påvirke samfundet i en
positiv retning. Det er kun
muligt på grund af de danske

Langsigtet arbejde for
unge i Somaliland
Pengene fra årets Dagsværk dag går til SOS

ind. Det kan de virkelig
være stolte af,” siger Line
Grove Hermansen, kom munikationschef for SOS

til foråret går i gang med at
forbedre vilkårene for 15.000
og få flere somalilandske
erne vil blandt andet stifte
elevråd på 10 af landets

folk og Google’s statistikker
over de mest søgte ord på
nettet viser efter sigende, at
kærlighed suverænt ligger
på førstepladsen. Ja, selv
DR sender lige nu programmer som Gift ved første blik,
kærestesorg og break-up
sange. Kærligheden er et
stort spændende rungende

bruger de næste par uger på
at overføre de indsamlede
nas ier afholder desuden
caféaftener og støttekoncerter de kommende uger,
hvor overskuddet går til
Operation Dagsværk. Vi

Jeg vil ikke give noget
væk, men håber du vil læse
novellerne selv. Og hvis jeg
en morgen ser dig læse i
metroen, kan vi måske, ligesom alle andre, tale lidt om
kærligheden. Det er jo, efter
sigende, det mest googlede
ord på nettet.

Ken Gudman prisen

Det Hvide Snit Impro Comedy på Christianshavn
Vi er gode til at fornøje

kender derfor først det endelige indsamlingsresultat

på bagen er der garanteret et
højt niveau og latter fra alle
rækker i salen. De tilhører
den generation hvor den
betragtes som guddommelig
(den fra 60’erne og 70’erne) så er I advaret! Men selv om
inspirationen er bagudskuende, så er udfoldelserne på
bende - hver gang!
Showdatoer:
Christianshavns beboerhus:
Tirsdag 8 december.
Showstart kl 20.00. Entre 25,- kr. Chr. Beboerhus: Dronningensgade
34, 1420 København K.
http://www.beboerhus.
dk

Søndag den 22.
november blev Ken
Gudman prisen
uddelt i Amager
Bio.
Den gik i år til
musikeren Gustaf
Ljungreen. Nulle
og en hel masse
andre fantastiske
musikere og sangere spillede for og
til Gustafs ære.
Det blev en vidunderlig aften.
Her ses Nulle,
sangerinden Eddi
Reader, Povl Dissson
Tekst & Foto:
Susanne Mertz

for, at ungdommen bliver
hørt og samfundsfag bliver
en del af skoleskemaet.
”Uden de danske unges
indsats, havde vi ikke kunnet starte den vigtige og
langsigtede indsats i Somali-

Fakta: Formålet med Operation Dagsværk er, at
danske gymnasieelever
bliver klogere på internationale problemstillinger
samtidig og at de giver en
dag af deres uddannelse,
så andre kan få en.
I år går pengene til SOS
der arbejder verden over for
at sikre børn og unges vilkår
og rettigheder.
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Bogudgivelse på Christiania
I anledning af udgivelsen af bogen

I år er det præcis 40 år
siden, at et af Christianias
ældste værtshuse ”MåneTre kvinder åbnede og
drev stedet, der blev indrettet med krystallysekrone, hvidkalkede vægge og
bar i hærens gamle varmecentral. Stampublikummet
var en blanding af christianitter og christianshavnere. På scenen optrådte
bl.a. Lone Kellermann, Gasolin, Delta Cross Band, Sods
og Ninna Hagen, når de ikke
selv var gæster til de store
nytårs- og karnevalsfester.
Foruden festerne var der
kabaret, med deltagelse af
Anne Marie Helger, men
også hverdage med spisende
gæster, som en slags åben
dag li gst ue fo r p us here,
tosser og andet godtfolk.
Månefiskeren eksisterer
stadig som værtshus på

Christiania.
Ott e førstegenerations
christianitter fortæller deres
historie om den første vilde
tid hvor der blev bygget, indrettet, skrevet egne love og
skabt et nybyggersamfund
på hærens gamle område. De
otte fortællinger er redigeret
af forfatter Inger Sølling.
Bogen er rigt illustreret
af fotograf Susanne Mertz,
filminstruktør Nil s Vest
og maler Ingrid Borum. På
dagen vil bogen være til salg
kunne købes på Christianias
Julemarked.
Bogen er støtte økonomisk
af:
Christianias Kulturpolitiske Fond
Christianshavns
Lokaludvalg

Kaffen er klar!
– men ikke gennemsigtig!
På Christianshavns Torv
er der om dagen blevet etableret en knallert- kaffebar ”Gilberts”. Ikke fordi
der mangler forretninger
der sælger kaffe i området.
Faktisk er der yderligere
4 forretninger der sælger
kaffe inden for en radius af
50 meter! Men som ejer og
initiativtager Holger Gilbert
Jespersen siger: ”Hvis du
vil have god kvalitet til en
rimelig penge så kom til
Gilberts”. Holger er bare 20
år men har allerede erfaring med arbejde inden for
nedrivning, servering og
meget andet men, som han
siger; ” når du er ansat så
går det du gør forkert ud
over dig selv, mens det du
gør rigtigt, tjener ejeren på
og tager æren for”.
Københavns Komm une
deler byen i rød og grøn zone
for mobile stadepladser. I
den grønne zone som også
omfatter Christianshavns
Torv, kræves der ingen afgifter for f.eks. mobilekaffebarer, men der skal dog
indhentes tilladelse til driften for mobile stader under
2 kvadratmeter.

”Gilbert” serverer økologisk ”speciality” arabica
kaffe. Det betyder at kaffen er håndplukket og kun
består af modne kaffebønner, modsat den billigere
kaffe, der er maskinhøstet,
men til gengæld tager rub
og stub af bønnerne.
Selve kaffevognen kommer
fra APESHOP i Hobro, der
har specialiseret sig i netop
denne type knallerter. En
kaffevogn står i godt og vel
km/t og kræver i øvrigt ikke
kørekort. Selve brygningen
af kaffen foregår i en kombination af et stort batteri

Holger Gilbert Jespersen,
er, som han selv siger, ”ægte
Christianiabarn”, men det
forhindrer ham ikke i drømstort og rigt. På sigt vil han
nok gå fra enkeltmandsfirma, til anpartsselskab
og på endnu længere sigt
måske som franchise selskab. ”Christianshavneren”
ønsker den nye virksomhed
velkommen og held og lykke.
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STORM - Før, Nu, Efter
Af Jane Lytthans
Fotos: Nordatlantens Brygge

den europæiske smarthed og
sin splittelse væk – ”for alting bliver godt efter en storm
… ,” som hun sagde. Hun
opfordrede til, at vi alle skal
stille masser af spørgsmål,
henvendelser om, at hendes
billeder havde givet andre
mod til at være med til at
arbejde mod naturødelæggelserne. Hun følte, at hun
i sine billeder havde fået sin
stemme igen efter en oplevelse af undertrykkelse af de
ikke snakkede om i Grønland, men blot lagde låg på.
”Denne udstilling er skabt
af kærlighed uden romantik!” sluttede hun sin tale –
men fortsatte dog lige med at
forklare, at ”Storm” hedder

”Sila” på grønlandsk, men
at det både betyder storm
og ånd.
Herefter læste Aron Bang,
som også er halv grønlandsk,
et meget smukt digt op. Det
hedder også ”Storm” og det
indrammer på smukkeste
vis denne stærke udstilling.
Her citeres de sidste linjer,
”Men stormene kommer/ De
er allerede i deres fødsel/
som kaotiske mørke mønstre/ i nervøse skyer
De vil rase, de vil hyle/
Som stråler igennem mørke/
isont til horisont/ De vil
mærkes/De vil Ses/ De vil
Høres/ Og nu/ Endelig nu/
Vil du løfte dit blik.”
Udstillingen indeholder
malerier med landskaber

og selvportrætter og en stor
træskulptur. Stormen er
tydelig i rummet, men det
er følsomheden, sorgen og
eftertænksomheden også
– og ærligheden, som er så
befriende.
Bolatta Silis-Høegh viser
med stor styrke sin ret til
den stemmeret, som kvinderne fik for kun 100 år
siden!
STORM kan ses på Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, indtil 14. februar
2016.
www.nordatlantens.dk
Åbningstider: mandag til
fredag kl. 12-17 - lørdagsøndag kl. 12-17

Barokensemble og Monteverdi i Holmens Kirke
N ord at lan te ns Bry gg e
åbnede i begyndelsen af
november en meget voldsom
udstilling af kunstneren
Bolatta Silis-Høegh. Udstillingen hedder ”Storm”, og
stormen møder os allerede,
da vi træder ind i udstillingsrummet.
Bolatta Silis-Høegh er uddannet på Århus Kunstakademi, men hendes kunstneriske uddannelse startede
allerede ved fødslen. Hendes
mor er en af de største grønlandske kuns tnere, Aka
Høegh, og hendes far er den
meget dygtige grønlandsfotograf Ivars Silis, så hun har
fået sine kunstneriske evner
i vuggegave. Men hendes
kunstneriske virke er helt
hendes eget.
Udstillingen ”Storm” er
udsprunget af hendes vrede
over, at det grønlandske
selvstyre i 2013 besluttede at
ophæve nultolerancen overfor uranudvinding i sydgrøn-

land. Hendes reaktioner
på denne beslutning fik
hende til at arbejde med at
undersøge skellet mellem
mennesket og naturen,
det menneskelige og det
naturlige.
Bo l at ta S il i s -Hø eg h
kender sit grønlandske
landskab og hun finder
i sig selv sit eget mensme rten, men også de
iboende kræfter, råstofferne, og som David Winfield Norman skriver i
kataloget til udstillingen,
”Naturens verden bliver
en veritabel kraft, og ikke
en passiv handelsvare,
der venter på at blive
udnyttet.”
Hun fortæller, at hendes
reaktion på selvstyrets
politiske beslutning i 2013
også gav hende en ren
kropslig reaktion, hvor
hun oplevede følelser som
angst, sorg og fortrængn-

inger. Hendes billeder viser
os hendes følelser og appellerer samtidig til vores egne
reaktioner på de efterhånden
alt for ofte forekommende
overgreb mod den natur, som
vi føler os beslægtede med.
Som vi føler er en del af vores
liv som mennesker.
Samtidig slutter kataloget
med at sige, ”Mørket overmander i kke kunstneren
eller beskueren, men lader
os åbent se frygten, vreden og
smerten, som vi alle bærer i
os, i øjnene.”
T i l fe rn i s e ri n g e n fo r talte kunstneren, at hun
var opvokset med at have
hjertet med i det, som hun
gjorde, og hun havde i 2013
lyst til at skrige over al den
grådighed, som hun oplevede
i den omtalte beslutning –
hun havde lyst til at råbe
stilheden ihjel – og hun gav
sig selv lov til at skrige, og
der kom en masse følelser
frem, så hun kunne male al

Tekst og foto:
Susanne Mertz

Lørdag den 14 november
opførte Graabrødre Barokensemble , Claudio Monteverdis Mariavesper i Holmens Kirke.
De spillede på original instrumenter som feks. barokbasuner, zinker og theorbe.
I sangkoret var bl.a. sangerinden Lise Westzynthius
som bor på Christianshavn
og var en af grundene til at
jeg ville derind. Det var en
mageløs oplevelse, meget
smuk og vederkvægende.
Især i betragtning af hvad
der var foregået i P aris
dagen før. Derfor blev koncerten også indledt med et
minuts stilhed.
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To Stærke og STORM på Christianshavn
Råhed, natur, farver, gæstfrihed og Sarah Lunds sweater.
Der er mange gode grunde til at lægge vejen forbi Nordatlantens Brygge
Af Marianne Frost
Fotos: Nordatlantens Brygge
Denne lørdag daler snefnuggene omkring mig på vej mod
Nordatlantens Brygge, men i
dag virker vejret passende i
mødet med et kulturhus, der
danner rammen om kunst
og kulturarrangementer fra
tre lande, hvor en stor del
af identiteten netop er at
storslåede, barske natur. Naturens farver
ser jeg med det samme, jeg
træder ind i den minimalistiske, hyggelige café- og
souvenirbutik, hvor skurede
vægge, læderstole, træborde,
lamper af dyreskind og sirligt
placerede sten på bordene
indbyder til, at her må man
godt tage plads. Her behøver
man ikke skynde sig.
Rammen om kulturhuset
er et stort, fredet pakhus fra
Grønlands og Færøernes
Repræse ntatione r og Is lands ambassade. For enden
af huset ligger Noma, og
duften af mad snurrede da
også lifligt i næseborene,
mens jeg gik på opdagelse
i husets to udstillingsrum.
Her kan man for tiden se
to meget spændende - og
forskellige - udstillinger:
«To Stærke» af de to kvindelige kunstnere, islandske
Júliana Sveinsdóttir (18891966) og færøske Ruth Smith
(1913-1958) og STORM af
grønlandske Bolatta SilisHøegh. I begge udstillinger
af stærke identiteter og historie, som formår ¿¬ fange og
fastholde oplevelser, farver
og tilstande. Hos STORM er
værkerne holdt i blågrå og
sorte farver, og jeg fornem-

mede i maleriernes udtryk
en smerte, som vi måske
alle bærer i os, og som
nogen kalder et eksistentielt vilkår for mennesket.
Men efter at have læst
om Boletta Silis-Høeghs
tanker for udstillingen, så
jeg også hendes smerte og
frustration over menneskets problematiske forhold
til den grønlandske natur
og udnyttelsen af den.
H os S v e i ns d ó t ti r og
Sm it h var d et nog et
helt andet. Her blev jeg
kastet ind i et farveunivers af bl.a. blå, grønne og
lilla penselstrøg i deres
skildringer af naturens
vældige magt og skønhed.
Jeg kunne næsten mærke
blæsten, føle kulden og
høre bølgernes brusen.
Blandt værkerne finder
man også imponerende
stillebens fra begge kvinder, malet i stærke farver
som nærmest eksploderer.
De to kunstnere formår at
sluge beskueren et øjeblik
og lukke af for tid og sted i
en omfavnelse af farver og
tilstande. Jeg oplevede, at
jeg ikke havde lyst til at
forlade rummet.
Sneen havde taget til,
da jeg satte mig til rette
i caféen og nød en kop
kaffe, mens jeg sludrede
med Bára Marjunardottir
Hansen, som arbejder i
kulturhuset. Hun fortalte
mig, at der året rundt
er aktiviteter, og at der
den 13. december holdes islandsk julefest. For
de strikkekyndige er der
strikkefestivaler, og oplys-

sted, kan man læse om på
Facebook og hjemmesiden. Der
er stor begejstring for arrangementerne, og jeg blev da også
ret nysgerrig, da hun nævnte
en islandsk strikketeknik,
hvor der strikkes baglæns.
Fascinerende var det også,
at høre hende fortælle om sit
eget hjemland, Færøerne; den
smukke natur, husene med
græs på tagene og ikke mindst,
at det, der gjorde hende glad,
er, at der altid er tid og rum til
at kigge forbi naboer og familie
til en kop kaffe og en sludder.
Da jeg forlod Nordatlantens Brygge faldt snefnuggene tæt, og mens jeg banede
mig vej hjem, forstod jeg
hvad Bára mente. Jeg havde
jo netop selv oplevet det gæstfriheden og tid og rum til
at være for en stund og nyde
en kop kaffe, hvor tiden ikke
spillede nogen rolle - ligesom
hos en god nabo - og nabo er
jo ikke helt forkert, for jeg
bor jo trods alt kun 8. min
derfra.
“To Stærke” kan ses indtil 10.
januar 2016.
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Døttreskolen fejrer 216 års fødselsdag
Stemningsfulde sort-hvide fotos kan give et indtryk af nogle af de aktiviteter, som eleverne
på CD i disse dage og uger har travlt med: Alle er i sving.
Fra børnehaveklassen til og med 6.klasse koncentrerer eleverne sig om de teaterstykker,
der er blevet udvalgt til dette års forestillinger.
ditionen tro årets Krybbespil. Ronja Røverdatter er jo altid et hit og denne gang i 4.klasses
gode hænder ... ... ... Bjarne Reuter har inspireret 6. kl. til en nyfortolkning af novellen “Det
forkerte barn”, for nu bare at nævne nogle af de stykker, der spilles torsdag og fredag her
i fødselsdagsugen, den første uge af december. Resten er de rene overraskelser. Der øves
replikker, der danses og synges: I klasserne, på trappernes reposer og selvfølgelig på scenen
i salen. Alle steder summer det af livlig aktivitet og engagerede medvirkende.

I de senere år har overbygningseleverne i samme periode også haft anderledes skoledage.
7. til 9. klasse har kunnet glæde sig over og til en buket af forskelligartede aktiviteter,
spændende lige fra dage med faglig fordybelse til koncentreret indlæring af trin og ture,
når der til festen for de store d. 7.december skal danses: Lanciers må der til, før der skal
danses “moderne” for alvor.
Uanset klassetrin får eleverne i denne begyndende juletid herlige muligheder for at
få berigende indtryk, erfaring, læring og oplevelser ... nogle bliver måske endda gode
minder for livet. Og det er jo i grunden ikke så værst!

Fotos: David Buchmann / Tekst: Charlotte Cohrt

København 18. nov. 2015

Stedfortræder/pædagog på 35 timer søges til SFO ”Toppen” på Christianshavns Døttreskole.
Vi søger pr. 15. februar 2016 en stedfortræder/pædagog til en 35 timers stilling
ugentligt.
Toppen er en lille og hyggelig SFO i hjertet af Christianshavn med 96 dejlige børn fra
0.- 3. klasse og en personalegruppe bestående af 8 energiske medarbejdere, heraf 4
pædagoguddannede.
Toppen er en arbejdsplads, der altid er i udvikling, vægter et godt arbejdsmiljø, og er
i et tæt og godt samarbejde med skolens lærere, ledelse såvel som forældre.
Som personalegruppe i Toppen sætter vi pris på humor i det daglige, omsorg for
plads til forskellighed samt fagligt engagement. Vi ser muligheder i alt.
I vores hverdag med børnene vægter vi nærvær, omsorg, tid til fordybelse og det
enkelte barn, og har samtidig fokus på børnenes relationer og fællesskabet. Vi er ikke
mindst begejstrede for at kunne tilbyde børnene en bred vifte af aktiviteter og oplevelser - altid med øje for processen.
Læs mere om os på toppen.iportalen.dk.
Stillingen indebærer, at du både har lyst og mod på at varetage ledelsesmæssige
opgaver i et tæt samarbejde med lederen og samtidig være fast pædagog tilknyttet en
børnegruppe. Du må således gerne have kompetencer og erfaringer i forhold til:
-

At tage initiativ, ansvar og bevare overblik i en travl hverdag.
At have medarbejderansvar, lede og fordele.
At kunne forberede og søsætte pædagogiske forløb og aktiviteter.
At gå i dialog med forældrene om børnenes trivsel og hverdag

Løn og ansættelse sker efter gældende regler.
Vi ser gerne, at du ringer for et besøg, inden ansøgningen sendes.
Aftale kan træffes hos leder Anne Cecilie på telefon 20 78 70 60 hverdage mellem 9
-14.00.
Ansøgning sendes til:
Christianshavns Døttreskole, SFO ”Toppen”
Dronningensgade 67, 1420 Kbh. K
Att: Anne Cecilie A. K. Thomsen
Ansøgningsfrist: Fredag d. 8. jan. 2016. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 3 og 4.
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Så er det endelig Jul!
Og Jul betyder god mad – masser af den – og mulighed for forædelse og fordøjelsesproblemer. Den gode mad vil vi jo gerne have – men problemerne kan man godt undvære. Nogle
få gode råd kan hjælpe på dette:
1. Når du køber ind til julens gilder – så sigt på kvalitet. Brug fridagene til at lave mest
muligt fra bunden – meget gerne på økologiske råvarer. Undgå tilsætningsstoffer, der kan
have uventede bivirkninger, når de lander i maven.
2. Fed mad hører traditionelt til i Julen – i gamle dage var det et problem om at holde
Og husk det gammeldags råd – nu det er Jul – en snaps letter fordøjelsen (kan også være

Giv gerne en salat til maden, så kan enhver forsyne sig som hun lyster.

urenheder og sætte i køleskabet i en lufttæt
boks.. Det kan holde sig længe og er rigtig
godt at stege i, når det skal være lækkert i det
kommende år. Og så, nå ja, er godt fedt under
en gammelost nu heller ikke værst.
6. Til den traditionelle julefrokost – sæt ikke
det hele på bordet på en gang. Kom med det
-

den forrige servering ud samtidig og stil i køleskabet. En stor del af julens mavetilfælde
stammer fra mad, der har stået for længe fremme i en varm julestue.

portvin og lidt æbleeddike. Giv den opvarmede rødkål til.
God Jul!

Er der et liv efter Jul?

Md.M.
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Dubioza Kolektiv
på
Loppen
For de uindviede er DUBIOZA KOLEKTIV et band fra Bosnien, der er kendt for deres friske blend af hiphop, reggae, dub,
rock og bosnisk folkemusik. Imidlertid har gruppen uden for
”vesten” for længst etableret sig som ét af Østeuropas bedste og
mest populære live acts, og er notorisk kendte for deres kamp
for social forandring. Deres musikalske forankring blev skabt
under Sarajevos besættelse og disse fyre ved bedre end andre,
hvordan man kan bruge musik som et våben mod negativitet.
DUBIOZA KOLEKTIV er kendt i Bosnien for at
praktisere, hvad de prædiker - bl.a. at støtte Bosniens første
græsrodsgruppe, ”Dosta”, ved at arrangere en stor protestkoncert før valget i 2006, ligesom deres release-koncert for
det 4. album, ”Firma Ilegal”, fandt sted foran det bosniske
parlament, som et kraftfuldt statement mod korruption.
de i 2010 en turné i alle de større byer i Bosnien med dét
En stor kæmpe både fysisk og psykisk Flemming
( Bacher ) Jensen er gået på pension efter mange
år som medarbejder i CIK klublokaler med ansvar
for vedligeholdelse og udlejning af festlokaler.
Flemming er opvokset på Christianshavn,
hvor undertegnede mødte ham i Christians
Kirkens Ungdomsklub i Prinsessegade senere
Christianshavns Ungdomsklub i de glade tressere,
som en glad teenager med hang til at hjælpe andre
og altid på spring til at tage et nap med, når der
var brug for det. Senere fortsatte dette venskab
i vores voksen liv med dans og bægerklang i det
desværre forsvundne Charlie Brown. Flemming
var aktiv i CIK fodbold afdeling helt fra ungdoms
holdene, og især husker jeg hans ynglinge
tid, hvor vi mange gange skulle samle et hold
søndag morgen, til kamp på de Københavnske
fodboldbaner, og det forgik i min gamle varevogn
med opsamling og vækning i hjemmene for at
stille hold. Flemming har bestridt mange poster
i de forskellige CIK afdelinger gennem årerne.
Efter arbejdstid fra tøjforretningen Bacher i
Torvegade, tog Flemming direkte i CIK huset,
eller på boldbanerne på kløvermarksvej for at
tage sig af ungdomsarbejdet kraftigt assisteret af
sin kone Jannie. Flemming var et kendt ansigt på
Christianshavn især for de mange år som ansat i
tøjforretningen Bacher hvor han iklædte mange
mennesker fra Amager/Christianshavn samt alle
de mange arbejdspladser der dengang fandtes på
Christianshavn og omegn. På et tidspunkt ville
Flemming også prøve kræfter med håndbolden i
det nu nedlagte, lukkede hold kaldet Øltønderne
gennem mere end 10 år, vi har vel spillet omkring
100 kampe hvoraf vi vistnok vandt 10 kampe,
men vi var gode til at underholde med sang og
godt humør, ofte sammen med modstanderne
og dommere. Om Flemming nogensinde scorede
et mål skal jeg lade være usagt, men han blev
en stor sponsor til bødekassen, som vi brugte
til den årlige afslutningsfest i både Danmark og
sit arbejde i CIK huset og man kunne stille uret
efter Flemming når han kom kørende fra sin
bolig på Amager henover Christianshavn på sin
minicrosser, for at passe sit arbejde i CIK. Vi er
mange som vil savne dette syn af et kendt ansigt
i hverdagen, men lur mig om ikke han lægger
sine køreture forbi Christianshavn for at besøge
vennerne i en af de mange varmestuer. Dette
er bare et lille udpluk om en god og hjælpsom
ven som lever og ånder for Sportsklubben CIK –
Christianshavn og sin familie samt venner.
En del CIK kæmper var samlet fredag den
9. oktober for at sige god vind fremover og
Bestyrelses formand Dan Sørensen holdt en tale
og roste Flemming for hans store arrangement i
CIK gennem årene.
Indlæg ved Finn Andreasen ( Dress )

stemmeurnerne.

Juletræsfest i CIK

For de, der stadig tror på julemanden, for
de små christianshavnere og for medlemmer af CIK, er der juletræshygge

Lørdag d. 5. december 2015 kl.
14.00-17.00
Traditionen tro vil den årlige juletræsfest

CIK’S Sportscenter, Bådsmandsstræde 20
og kræmmerhuse til juletræet
og lave din egen juledekoration.
Vi skal også danse om juletræet og trylle
med julemanden.

Selve arrangementet koster 40 kr.
Dette inkluderer en godtepose og en sodavand til børnene
og til de voksne kaffe el. gløgg samt æbleskiver.
Der kan købes øl og vand i baren samt
pølser og brød i køkkenet.
I anledningen af, at julemanden kommer, ser vi gerne, at I medbringer en lille
gave til max 50kr., med barnets navn på.
Time Magazine og BBC har begge anerkendt bandet som
Bosniens stemme, og de utrættelige aktivister kæmper
fortsat for fred og tolerance samt ytrer deres kritik mod
nationalisme og kulturelle stereotyper. Musikken er
kompromisløs og vanedannende – nærmest skræddersyet til
massive sound systems. Hvis du leder efter macho, pengeMTV ”rude boy” gangstas, ingen strippere, ingen bling,
ingen kommercielle sponsoraftaler fra den internationale
traditionelle musikformer, hvor deres unikke perspektiv er
lagt på toppen, formet af en krig, der har ændret deres liv
for evigt, men stadig leveret med et niveau af positivitet,
der rammer som et godstog af frisk luft. Hvis du er åben, så
kunne det også ændre dit liv.

Bandets seneste stunt udkom fredag d. 6. november 2015,
hvor videoen til sangen ”Free.mp3 (The Pirate Bay Song)”
blev lanceret. Sangen sætter fokus på rettigheder i en
digital tidsalder og privatliv på internettet. På bare tre dage
rundede videoen 1 million visninger på YouTube. Se videoen
her.

I februar 2016 udkommer deres nyeste udspil ”Happy
Machine”. Allerede nu ligger tre numre til fri download på
bandets hjemmeside.

DUBIOZA KOLEKTIV bringer revolutionen forbi hele tre
danske byer til december:

16. december – PITSTOP – Kolding. Køb billet her: https://
goo.gl/pXO9D8
17. december – POSTEN – Odense. Køb billet her: https://
goo.gl/a3178I
18. december – LOPPEN – København. Køb billet her:
UDSOLGT!

Tilmelding er bindende og skal ske
senest mandag d. 30.november
Med sportslige hilsener
CIK’s ungdomsudvalg
til en af de nedenstående kontaktpersoner.
Betaling sker ved tilmelding (eller senest i
døren på dagen).
Ronny: 26 28 88 22 / ronny@live.dk
(MMA- og brydeafdelingen)
Cille: 20 34 35 77 / cille_d@hotmail.com
(håndbold)
Jonna: 414167 47 /jonnaborger@hotmail.
com (gymnastik)
Jeanne: 28 33 08 05 / jeannevoigt@ymail.
com (fodbold) _____________________________
____________________________________________
______________________

Tilmelding til juletræsfest 2015
:
Navn:
Antal børn:
Afdeling:
Antal voksne:
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Så blev hun voksen.....

genskabelsen af Bent Jædig orkester med ingen ringere end Christina Dahl og Jesper

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio
December:
Mandag 7.12: Miriam Mandipira og
Kjeld Lauritsen mødes og sød musik
V/Dr. Jive.
mas Baby”.
V/Bluestime red.

MUSIK I SOFIEBADET
Billetpris: 100 kr. Abonnement for forårets 4 koncerter: 350 kr.
Booking:

Januar
Booker T. Jones.
+ New Orleans new year’s event.
V/Dr. Jive
parade.

V/Troels Panild.
V/Dr. Jive.

Søndag 17. januar 2016
kl. 16 – 18
Copenhagen Saxophone
Quartet
Maret Petersen, altsaxofon
Torben Snekkestad, sopransaxofon
Jeanette Balland, tenorsaxofon
Charlotte Andersson, barytonsaxofon
Kvartettens medlemmer har alle bidraget
til nye fortolkninger af klassisk musik og jazz, som de har turneret med i de nordiske lande
og internationalt. Med deres omfattende turnéalt. Kvartetten har især gjort sig bemærket
ved at arrangere orkesterværker til opførelse

-

Club.
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Peters Klumme
December 2015

Møde med vennerne
Vi var 3 gamle venner og skolekammerater fra Christianshavns gymnasium, som mødtes
på ”Færgecafeen” i 50 året efter vi blev studenter i 1965. Vi er eller ved at blive 70 år, det
vore børnebørn kalder gamle. Men sådan føler vi os selvfølgelig ikke selv. Måske lidt slid
kan ses og føles i i vore kroppe, men væsentligt mindre end i vores fædres generation.
Vi kunne hurtigt blive enige om, at vi har haft et godt liv. Tiden har været med os. Vi har
redet på en bølge af økonomisk opgang, som ingen tidligere generation. VI har levet af
et af Verdens mest sikre og socialt trygge lande, hvor social udjævning og lighed i mange
år var i høj kurs. Det var Velfærdssamfundets guldalder.
Mens man lever i det, er det ikke altid muligt, at observere tiden og stedet objektivt.
Men med de levede års perspektiv - i bagklogskabens ulidelige lethed - er der ting som
udkrystalliserer sig. Vi kom alle fra hjem med enlige mødre på Amager, men det var i det
ekspansive velfærdssamfund ingen hindring for at kunne realisere sine muligheder. Læs
også Ritt Bjerregaards nyligt publicerede erindringer.
Vi blev henholdsvis arkitekt, fotograf og økonom. Vi har haft arbejde så længe vi havde lyst,
sagde af og til et job op, uden at være sikre på et nyt. Arbejdsmarkedet tilbød job i mange
varianter, det var i udpræget grad jobsøgerens marked. Vi har alle rejst meget, besøgt alle
kontinenter, som ingen tidligere generation før os. Boligerne var stadig til at betale, da vi
etablerede os, omend væsentligt mere beskedne i udstyr end i dag.
Omgangen mellem kønnene blev mere afslappet. I en lang periode var samlivsformerne
både ret uformelle og eksperimenterende, og skilsmisseprocenten for de gifte var i stadig
stigning. Jo, nogle gik til i forløbet, der var ganske mange selvmord i vores generation.
Stofferne blev udbredte, ofte med fatale konsekvenser. Christiania var endnu fyldt med
kreative eksperimenter. Men tiden havde afgjort sine tabere. De som faldt af i svinget, på
den roterende karrusel.
De som forlader skolen i dag står i en fundamental forskellig situation. Velstanden er i
dag væsentlig højere. Mulighederne er stadig mange. Men vilkårene er også både hårdere
og ikke så optimistiske, som vi oplevede det i 60›erne. I dag lever vi i det Fogh›ske konkurrencesamfund med hightech af alle slags. Der er strammet på mange af skruerne, - de unge
havner nemt i en stresssituation. Måske også fordi de vil for meget, f.eks. har høje
ambitioner på for mange områder.
Mange vil gerne have det hele samtidig: Familie, karriere, smart forbrug, rejser, succes - og
det skal helst gå hurtigt. På en forelæsning jeg nylig var til på CBS, var der ingen af de
studerende, der tog emner som stigende ulighed og skatteunddragelser op, da underviseren
lidt undskyldende gjorde opmærksom på, at det hyppigt er resultatet af kapitalfondes
ageren på det liberaliserede marked.
Blandt os gamle venner er der i stor grad enighed om, at de opkommende generationer står
over for nogle hårde udfordringer. At det ikke bliver en dans på roser. At der er mange trusler
omkring os: Klimaet, resurseknaphed, terror, krige, migration etc. Og at den solidariske
velfærdsstat er ved at blive afviklet for hurtigt. At det stadig er nogle overvejelser værd,
hvordan vi skal afveje solidaritet og sammenhold overfor fremadstormende individualisme,
hvor enhver er sin egen lykkes smed.
Solen går stadig ned i vest - men står den også op i øst.... Har Voltaire, Marx og Einstein
levet forgæves?
PM

Nyt fra Lokalrådet
December 2015

Christianshavns Lokalråd kan kigge tilbage på et år i græsrøddernes
tegn. Vi har brugt vores lange erfaring med at skabe netværk omkring
en af de store påtrængende sager på Christianshavn.

gerende Prinsessegade fortsætter. De forskellige grupper, som så stædigt har været med i
kampen for en sikker skolevej i og omkring Prinsessegade afventer nu de tiltag, som Teknik
og Miljøforvaltningen har igangsat i den forkætrede, uregulerbare gade.
Man forsøger med bump i Prinsessegade, en begrænset udkørsel ved Burmeistergade, selv
om det egentlig var ønsket, at den helt skulle lukkes, men det lod sig ikke gøre, og et stort
bump ved indkørslen til Bodenhoffs Plads.
Samtidig er man i gang med at brolægge Sankt Annæ Gade foran Vor Frelsers Kirke,
men turistbusserne kan køre ind, så de får en midlertidig afsætningsplads sandsynligvis
i begyndelsen af Dronningensgade.
Ved Bådmandsstræde har man lovet lysregulering, men man har samtidig etableret to
taxaholdepladser i højre side af Bådsmandstræde udfor gymnasiets anneks – og man vil
snarest etablere en taxavendeplads længere nede ad gaden.
Disse taxaholdepladser har skabt megen skepsis og uro, for dels påvirker de færdslen både
for gymnasieeleverne, de unge, som bruger CIK og børnene til og fra skole, dels
har det vist sig, at disse pladser ikke fjernet problemet med taxaer, som holder foran
Christianias hovedindgang, langt oppe på cykelstien – og det var ellers hovedformålet.
!!Og i sidste ende handler disse tiltag jo om, at nogle politiske partier har lovet hinanden
at de vil nedlægge busslusen …. !!

enten i skole eller snart til den kommende megainstitution på Trekantgrunden, Den er
ved at blive bygget og snart vil ca. 800 børn færdes i det område, til og fra skole
og hjem igen ….
Samtidig skal Papirøen snart bebygges, og man tilstræber projekter, som kan skabe fokus på
på den ”stakkels” eneste fordelingsgade mellem Torvegade Benenden og Holmen/Nyholm.
Lokalrådet spørger: Kan vi leve med de små reguleringer, som bliver foretaget nu og så
ovenikøbet se busslusen blive nedlagt?
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226, og
vores aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

