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Gudstjenester i Vor Frelsers Kirke i november

Gudstjenester og koncerter i Christianskirken i november:

Søndag d. 1. november
Alle helgens dag
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene Lindsten
Fælles lystænding omkring lysgloben.

Søndag d. 1/11
Højmesse og Symfonisk Søndag v/ Flemming Pless kl. 10.00
(Albertslund Symfoniorkester medvirker ved højmessen)
Koncert med Albertslund Symfoniorkester kl. 14.00

Fredag d. 6. november
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 8. november
23. søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene Lindsten

Dirigent: Søren Johannsen
Fri Entré
Mandag d. 2/11 kl. 19.30
Kammermusikforeningen af 1887
Stjernekoncert med Trio con Brio
Musik af: Haydn, Smetana og Schubert
Soo-Jim Hong, violin – Soo-Kyung Hong, cello og Jens
Elverkjær, klaver
Entré

Fredag d. 13. november
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 14. november
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Finn Damgaard
Søndag d. 15. november
24. søndag efter trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Damgaard
Fredag d. 20. november
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 21. november
Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
v/ sognepræst Marlene Lindsten
Søndag d. 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene Lindsten
Fredag d. 27. november
Natkirke kl. 20-23
v/ sognepræst Marlene Lindsten
Søndag d. 29. november
1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne Møller Olsen
Vor Frelsers Julekrybbe er opstillet i kirken frem til
Helligtrekonger.

Alle helgens dag i Vor
Frelsers Kirke
Søndag den 1. november kl. 10.30 fejrer vi i Vor Frelsers
Kirke Alle helgens dag. Alle helgens dag er en gammel
tradition, hvor kirken mindes sine døde, især martyrerne
som gik i døden for deres tro. Nu til dags inviterer mange
kirker de pårørende til afdøde til en mindegudstjeneste.
Det gør vi også i Vor Frelsers Kirke. På Alle helgens dag
oplæser vi navnene på de af vore sognebørn, som er døde
i det forgangne år. Under navneoplæsningen er der mulighed for at tænde lys ved kirkens lysglobe, som under
gudstjenesten er placeret midt i kirkerummet. Alle kan
deltage i gudstjenesten, uanset om eller hvornår man har
mistet et menneske, man havde kær.
Sognepræst Marlene Lindsten forestår gudstjenesten,
hvorunder også kirkens to øvrige præster Finn Damgaard
og Susanne Møller Olsen er til stede.

Søndag d. 8/11 kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless
Onsdag d. 11/11 kl. 19.00
Indvielseskoncert af kirkens nye Steinway D-Flygel
Medvirkende: Nina Kavtaradze, Bent Fabricius Bjerre,
Emil og Nikolaj Hesse og Stig Fogh Andersen. Herudover
repræsentanter fra Nordea Fonden. Fri Entré.

Musik i Vor Frelsers Kirke
i november
Lørdag 7. november kl. 16: Jubilæumskoncert med
Cappella Hafniensis
Det københavnske ensemble fejrer 25 års fødselsdag og opfører værker fra den europæiske renæssance.

Søndag d. 15/11 kl. 10.00
Højmesse v/ Flemming Pless
Søndag d. 22/11 kl. 10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Rasmussen
Søndag d. 29/11 kl.10.00
Højmesse v/ Susanne Ivalo Rasmussen

Indvielseskoncert -

Torsdag 12.november kl. 20: Memento Mori
Kunstnerduoen Steen & Hejlesen, Vor Frelsers Kantori og
organisten Lars Sømod opfører en ny forestilling med lysilluminationer, bevægelse og musik til meditation over halloweens tema: ”Husk, du skal dø.”
Onsdag d. 11. November kl. 19.00 – Fri Entré
Musik af Victoria, Pärt og Olivier Messiaen.

Steinway D-Flygel

Fauré’s Requiem
Søndag den 22. november kl. 15
Københavns Bachkor opfører det parisiske requiem samt
Benjamin Brittens Cantate Missericordium under ledelse af
Jan Scheerer.
Entré: 150,-

Natkirken i Vor Frelsers
Kirke i november
Natkirken har åbent hver fredag kl. 20-23. Musikken begynder kl. 20.00. Kl. 21.30: Nadverandagt. Kl. 22.45: Fælles
aftenbøn.
Fredag d.6.november: Hanne Skov/Mikkel
Andersen Duo
Sanger Hanne Skov og guitarist Mikkel Andersen inviterer
dig ind i et grænseland mellem skandinaviske viser, latinamerikansk musik, og egne kompositioner.

Efteråret i Christians Kirke er som vanligt spækket med en
række gode oplevelser – udover vores kerneydelse ”at være
shorn af arrangementer. Med kunstnere som Hanne Boel,
Caroline Henderson, Stine Bramsen og både Faurés Requiem
samt Händels Messias, er der store oplevelser i vente.
Der er andre på Christianshavn der har fået øjnene op for
Christians Kirkes betydning for bydelen. Således har Nordea
Fonden fundet vort arbejde værd at støtte og uddelt et betydeligt beløb som har muliggjort købet af et nyt instrument.
Nordea er jo stærkt repræsenteret i nabolaget og fonden har
til huse i Heerings Gaard - tæt på Christians Kirke.
Motiveringen for støtten til vores projekt fra fonden lyder::
”Christians Kirken danner i dag rammen om et stærkt kulkirken nu op i superligaen af Københavnske koncertsale til
stor glæde for mange, nuværende som fremtidige brugere og
koncertgængere, “ siger Henrik Lehmann Andersen, direktør
i Nordea-fonden, som støtter gode liv.”

Onsdag den 11. november kl. 19
Fredag d.13.november: Frida Asmussen
Sanger Frida Asmussens smukke og nærværende stemme vil
fylde kirkerummet med egne og andres kompositioner.
Fredag d.20.november: ”Tal om tro”
Kl.20-21 Lykke - hvor ligger lykken?”
v/ sognepræst Susanne Møller Olsen og pastor Anne Mette
Tørsleff
Fredag d.27.november. Dreamhub og ”Tegn i natten”
Dreamhub ved Kim Bjørn - oplev et rum fyldt med drømmende lydlandskaber.
”Tegn i natten” - natkirkens tegne og skriveworkshop ved
kunster Kathleen Toft.
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Grundlæggeren af Vor Frelsers
Kirke tog imod på Kulturnatten
Tekst: Marianne Frost
Foto: Povl Koch
Kirken havde på Kulturnatten besøg af
ingen mindre end Kong Christian V. og
en af kirkens tidligere sognepræster
N.F.S. Grundtvig.
Valgte man at lægge turen forbi Vor Frelsers Kirke på
Københavns Kulturnat oplevede man nogle af de personer
som har præget kirkens spændende historie. Grevinde
Elisabeth Helene von Vieregg, Frederik den IV’s hustru til
venstre hånd, tog imod i brusende skørter med hovedpryd
og vifte, og førte med glæde gæsterne hen til døbefonten,
som hun selv donerede. Bag det elegante ydre gemte sig
sognepræst Marlene Lindsten.
Ud over Kongens mätresse kunne man også hilse på hans
majestæt Kong Christian V, kirkens grundlægger, som i
aftenens anledning blev vakt til live af menighedsrådsmedlem Claus Neble. Ønskede man at trykke sognepræst
N.F.S. Grundtvigs hånd og takke for alle de smukke
salmer han skrev, var der også mulighed for det. Grundt-

vig havde sit virke som sognepræst i kirken fra
1822-1826 og og blev i aftenens anledning vakt
til live af frivillig i natkirken Christian Bogh.
Ud over dette mødte man også daglige kirkegængere fra barokken, som er den stilart kirken
er bygget i, her var kvinden fra det højere borgerskab i silkekjole med fjer i hatten og halssmykke,
skabt af sognepræst Susanne Møller Olsen og
bondekonen i praktiske gevandter med forklæde
og kyse i form af meningsrådsmedlem Bodil
Thestrup Jensen.
Der er i alt 98 engle i Vor Frelsers Kirke, men
denne nat havde en ekstra engel lagt vejen forbi. Mange børn
forsikrede englen, frivillig i natkirken Marianne Frost, at det
kunne hun godt, men kun når ingen så det. Som plaster på
buketten af fjer.
Hver time spillede organisten Lars Sømod J.S Bach på
kirkens orgel og i aftenens anledning havde scenograf

Karsten Legård skabt en uro specielt til Kulturnatten,
som børnene kunne farvelægge og tage med hjem. Det var
en stor succes, også blandt de større børn. Kirkens tårn
var åbent til midnat og havde omkring 1000 besøgende og
mange glade gæster, som viste stor interesse for kirken
historie.

Mere kulturnat i
København
Mange bygninger var belyst på Kulturnatten, bl.a.
Udenrigsministeriet, hvor en jordklode drejede
rundt
Foto: aks

København får intelligent
Ny teknologi skal skabe bedre
En ny aftale sætter skub i udviklingen af Københavns infrastruktur
så det bliver nemmere at komme frem i København og
endnu mere attraktivt at tage cyklen og den kollektive
en kontrakt til en værdi af 47 millioner kroner om det
banebrydende projekt.
Sammen med kommunens øvrige investeringer i
udviklingen af Intelligente Transport Systemer (ITS)
bliver der inden udgangen af 2017 i alt investeret 60
millioner kroner på ITS-området, som særligt skal
komme de grønne transportformer til gode. Teknikog miljøborgmester Morten Kabell (EL) har store
forventninger til projektet:
- Hensigten med at investere både tid, penge og kræfter i
ITS er, at vi får en renere by og en bedre fremkommelighed
for især de grønne transportformer. Vi har et mål om at forkorte rejsetiden for cyklister med 10 pct. og for buspassagerer
mellem fem og 20 pct. inden 2018. Samtidig har vi et mål
om at være verdens første CO 2-neutrale hovedstad i 2025.
De mål skal den nye teknologi være med til at indfri, slår
Morten Kabell fast. Ved siden af de nævnte målsætninger om
forbedret fremkommelighed for de grønne transportformer
store indfaldsveje er status quo i 2018.
Ved at fokusere på den kollektive transport og de bløde

fra andre storbyer, og netop udviklingen af de nye systemer
med det grønne fokus kan vise sig at være nøglen til at løse
også tale om løsninger, som kan blive til en eksportvare til
andre storbyer, mener Morten Kabell:
plads at udvikle byen på. Derfor må vi tænke i andre baner.
Det nytter ikke noget, at vi indretter byen efter bilerne. Kan
vi få folk over i den kollektive transport eller op på cyklen,
løser vi både trængsels- og miljøproblemer, og vi kan samtidig
få mere plads til byliv til københavnerne. Lykkes det, er jeg
sikker på, at vi igen tjener til inspiration for resten af verdens
storbyer, siger Morten Kabell.
men fremover skal sensorer være med til at gøre styringen
dynamisk. København har udvalgt fem temaer inden for
ITS, som byen vil fokusere på til og med 2018, blandt andet
Nogle af projekterne kan sættes i værk allerede i efteråret,
nalerne på otte hovedstrækninger i byen. Andre projekter
skal udvikles. Det gælder for eksempel dynamiske informa-

Leverandøren bliver den hollandske innovationsvirksomhed Technolution B.V, som vandt EU-udbuddet i konkurrence med tre andre tilbudsgivere.
- Vi glæder os meget til at samarbejde med Københavns
Kommune om at skabe fremtidens intelligente transcyklisterne. Vi lægger stor vægt på at inddrage brugerne
i udviklingsprocesserne og herigennem skabe resultater,
der er skræddersyet til borgernes og byens behov. Således
bliver vores eksisterende trafikledelsessystem MobilMaestro tilpasset forholdene i København i tæt samspil
med kommunen, siger Business Development Director
Marcel Dukker, Technolution B.V.
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Loppemarked
på Teaterøen

Jørgen Pedersens efterfølger,
Henrik, udenfor sin butik i
Strandgade. Fotot owu

Forsvindinger
på Christianshavn

Mangler du en ny lampeskærm, lune vanter til
vinteren eller måske lidt
tingeltangel til am agerhylden?
Så tag til Teaterøen i
weekenden d. 14. og 15.
november, hvor teatre og
private sælger ud af gemmerne.

Banebrydende byggeri på Dansk
Arkitekturcenter

Der er gratis adgang og
billig kaffe og kage i caféen.

(Efterfølger søger efterfølger)
Jørgen Pedersens eftf., som
næsten hundrede år har solgt
”Søekvipering – Herreekvipering – Arbejdstøj – Skotøj”
i kælderen Strandgade 24
har nu nyt skilt i vinduet.
”Forretningen til afståelse”,
står der, og det betyder, butikken er til salg.
Der er meget, vi har vænnet os til som christianshavnsk, der forsvinder eller
forandrer sig, både i det
traditionelle butiksliv og i
de fælles tjenester som f.eks.
posthuset, hvis lokaler nu
står ørkenagtige tilbage,
ventende på et eller andet
andet.
Henrik, der nu er efterfølgeren til Jørgen Pedersen,
fortæller at der har været
henvendelser, og da forretningen har en god beliggenhed er muligheden for et salg
hurtigt eller senere til stede.
H å be t e r , a t b u t i kk e n
vil kunne drives videre i
branchen, men at et skift
i lokalernes brug til andre
erhverv er muligt.
Henrik håber på et godt salg
snarest og vil så trække sig
tilbage. Hvis ingen købere
viser sig, vil butikken blive
lukket i år 2016.
Indtil salg eller evt. lukning
vil varesortimentet gradvis
blive reduceret, og der vil i
den forbindelse være fordelagtige priser for kunderne.
Dog er ophørsudsalg ikke
på tale.
owu

Te a te r øe n e r i
gang igen

Sted: Teaterøen, William
Wains Gade 11, Refshaleøen
Dato: 14. & 15. November,
begge dage fra kl. 10.0014.00.

Foredrag med
Carsten Jensen
om Den sidste
sten
Hvor går grænsen mell em g od t og on dt , hv is
man mister alle moralske
pejlemærker?
I “Den første sten” har
en gruppe unge mænd og
kvinder meldt sig til krigen i
Afghanistan, drevet af deres
retfærdighedssans og lysten
til at bevise deres værd under pres.
Tirsdag den 24. november
kl. 19
Fri entre. Billetter udleveres fra den 9. november
Christianshavns Bibliotek,
Dronningensgade 53

Onsdag 21. oktober begyndte en ny serie Protrepktik
& fragilité, som er en serie
udviklende og personlighedsafdækkende samtaler meletikeren Ole Fogh Kirkeby og
denne aften bl.a. direktøren
for Bikubenfonden Søren
Kaare-Andersen. Samtaleformen er et par tusinde år
gammel og har til formål at
lade mennesker afdække
deres dybere drivkræfter for
at gøre, hvad de gør, og for
at få ledere til at erkende
sig selv og sine etiske grundholdninger, at de ikke så let
falder i ledelsesfældens ”Vi
alene vide”. Samtaleteknikken tvinger mennesker til
at beskrive sig selv gennem
beskrivelse af sine etiske
o g mo r als ke v ær d ier .
Denne aften er den første
af tre propreptiske arrangementer. 27. & 28/11 og 12/11
kl. 20, hvor man som altid
kan nyde bl.a. fragilités
og forskell ige dri kke ti l
samtalerne, medens man

A s t e ri o n s H u s sp i l l er Romeo&Julie! Baseret
p å e t sk u es p i l a f B i l l y
Shakespeare, ”24 scener,
24 livtag, 24 omveje og 24
hyldester til kærligheden”.
Vi har muligheden for at
komme til forestillingen i
november, den 25, 26, 27 &
28, i december 2, 3, 4 & 5.
Billetten koster 125 kroner,
men grupper af unge på
mindst seks personer koster
40 kroner pr. m enneske.

Efter forsvindinger opstår tit nye butikker. Her nær det forsvundne posthus. Men nu noget helt andet. Hvad var her egentlig
før?
owu –der også tog billedet.

sidder i bekvemme sofaer eller lænestole og koncentrerer
sig om den lavmælte samtale.
Der er meget stille i den
store stue under samtalerne.
Blandt samtalepartnerne
i de næste måneder er designer Mads Nørgaard og
Uffe Elbæk fra Alterativet.
Tilmelding til info@teateroen.dk er nødvendig, adgangen til de protreptiske af
aftener er gratis og fordeles til
de først tilmeldte. Og transporten klares med bus fra
Christianshavns Torv ved
Brugsens udgangsside kl.
19.15. Selvtransporterende
mørke veje og den endnu uudviklede Refehaleø til William
Wains Gade 11. Positionen
er 55.41.47N 12.36.46Ø .
10 /11 vil T eaterøen
arrangere et seminar om at gøre stedet til
det ”fedeste teatersted”.

Voksne grupper skal være
på mindst 10, som så skal
betale 85 kroner hver. www.
teaterbilletter.dk er stedet.
Som samme W. Shakespeare sonettede: ”So come
and kiss m e, s weet and
twenty/Youth’s a stuff will
not endure.” Så køb jeres
gruppebillet i tide.
owu

DAC i Strandgade introducerer 9. oktober 2015 til
3. januar 2016 udstillingen ”Banebrydende byggeri – 100 danske gennembrud der ændrede verden”, og her er for eksempel medtaget byggeriet af
den Transiranske Jernbane i 1930erne. De valgte
eksempler er fra de tyvende og enogtyvende århundreder.
Ved åbningen på Kulturnatten havde DAC mange
nemlig 1400 mod 1200 i
2014. Demonstrationen af
Røgringe Aggregatet, der
skal blæse dampringe fra
Ressourcecenter Amager
Bakke, lysshow og projiceringer af børnetegninger på
væggene plus fyrværkeri
var vellykkede.
Blandt udstillingens hundrede udvalgte byggerier er
tre fra Christianshavn, nemlig Operaen, Cirkelbroen og
Kyssebroen.
Operaen kaldes ”en kulturel supertanker”. Bygningen har et væld af funktioner
og er meget kompleks med
sine 14 etager hvoraf 5 er
under jorden. Huset har
over tusinde rum, hvoraf den
store orkesterprøvesal ligger
fem etager under jorden.
Alt i Store Scene er nøje
afstemt til at optimere akustikken, så kunstnernes arbejde kommer bedst muligt
til publikums gavn. Med
lyset fra nedgående sol over
København kaster publikums skygger i pauserne interessante skyggevirkninger
på scenerummets kurvede
vægge, og samspillet mellem
gangbroerne til de kurvede
opholdsområder og husets
cirkelslag i formindskelse
opad giver meget stor til
betragtning og samtale.

Cirkelbroen over Christianshavns Kanal ” er et
kunstværk, ikke en bro –
sådan har jeg måttet lære at
se på det,” sagde projektleder Christian Wulff-Andersen
fra Rambølls broafdeling om
konstruktionen af Olafur
Eliassons bro. Bredden af
broens piller og selve drejefunktionen var en særlig
udfordring og løstes i tæt samarbejde mellem kunstner
og ingeniører. Det særlige
zig-zag design tvinger brugerne til at sænke farten lidt.
Så kan nydelsen af værket få
en chance for at indtræffe.
Kyssebroen får vi
forhåbentlig snart mulighed
for at bruge. Den bliver Europas første skydebro, hvor
to store skydefag af stål
er monteret i betonfag på
hver sin side af havneløbet.
Projektet har været ramt
af store forsinkelser, men
”snart” (som man længe har
sagt og skrevet) kan vi passere gående eller cyklende
mellem Christianshavn og
Nyhavn Syd.
Udstillingen er åben 9. oktober 2015 til 3. januar 2016,
mandag, tirsdag, torsdag &
fredag 10 – 17, onsdage 10 –
21 heraf gratistimer 17 – 21.
Ellers koster det for voksne
60 kroner, for studerende 40
kroner. Børn under 15 har
gratis adgang.
owu
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Arrabal i København

Britta Lillesøe og Sten Kaalø under en reading af en Arrabal-tekst i Det kgl. Skuespilhus, 17.
sept. Instruktøren Klaus Hoffmeyer følger med i baggrunden.

Foto: Nils Vest

Med Dramatikeren Arrabal i Manegen
Efter at Det kgl. T eater
havde gæstet Christiania
med deres store sommerballetforestilling på Fredens
Eng, den 15. juni, var det nu
Christianias tur til at give
dem en oplevelse:
Den verdenskendte spanske forfatter, dramatiker
-

tianias Kulturforening
sitetet* i Danmark.
Det skete d. 17. september i Det kgl. Teaters
Skuespilhus.
Vi havde udvalgt fem
tekststykker til en read-

ing, bl.a. to uddrag fra ‘Og de
gav Blomsterne Håndjern på’,
som blev spillet på Boldhus
Teatret og Jomfru Ane Teatret
i 1970, instrueret af Klaus
Hoffmeyer. Readingen blev
foretaget af to unge skuespillere
ved Det kgl. Teater, Johanne
Louise Schmidt og Nicolai Dahl
Hamilton sammen med et par
gamle cirkusheste, digteren

og frimenighedspræsten,
skuespiller og kultur-event-

en Fonden, Dansk Skuespillerforbund og Danske
Dramatikere.

Samme dag, om aftenen,
kunne Arrabal opleves på
slap line i Christianias biografteater, Byens Lys.

tiania den 16. - 18. september sammen med sin kone
og datter.

Eventen var velvilligt

Britta Lillesøe

P.S. Læs mere om Arrabal og
‘det paniske teater’ på bl.a.
www.cakultur.dk

de Foulosophie, som Arrabal
er æresmedlem af og som
har sit hjemsted i Montreal,
Canada. Se endvidere på www.
udfou.com

Thorbjørn Lausten forvandler Overgaden
til geomagnetisk opsamlingscentral
skabelige data kan formidles til os.
Ens data
med forskellige
former og
udtryk
I vintermå nederne bliver
Overgaden
opsamlingscentral for
usandsynl ig e dat am æ n gd e r,
d er st am mer fra
målin ge r
af det geomagnetiske fe lt
omkring
h e n ho l d s vis Nord- og
Sydpolen. Disse danner
grundlag for Laustens
nye værk POL og transmitt eres igennem hele

udstillingsperioden direkte til samt inde i udstillingsrum-

identiske data kan antage
vidt forskellige former og
udtryk.
Pioner med noget på
hjertet

Overgaden, hvor de omsættes
til farverige, abstrakte komposi- met. En væsentlig pointe
tioner, der projiceres op på byg- i det nye værk såvel som
ningens facaden ud mod kanalen

Lausten inddraget naturvidenskabelige forhold og
metoder i sit kunstneriske
arbejde, der også spejler
de sidste årtiers teknologiske udvikling. Siden
1970’erne har han i et
bredt spænd af medier
udforsket mulighederne
for at s kabe sans eli ge
fremstillinger af begreber
og usynlige fænomener
såsom tid, stråling og andre former for energi, der
er fundamentale for vores
eksistens, men som vi ellers kun kan forestille os.
De tekniske redskaber,
som vi har til rådighed, er

evne til at begribe verden og os
selv, men som Lausten peger
på, er disse også altid med til at
skabe den virkelighed, vi ser.
Med afsæt i dette grundvilkår
om selve mekanismerne bag
billeddannelse og formidling
samt den måde, hvorpå vi
sanser, erkender og skaber beer blevet mindre relevante i en
gennemdigitaliseret verden.

REVISIT:
Thorbjørn Lausten
14.nov 10 jan 2016
Fernisering fre
13. nov 17-20
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Lokale fællesskaber
Udstilling på det kongelige bibliotek
fotograferet af Susanne Mertz
Udstillingen varer fra
23. okt til 5. december

Udstillingen på det
kongelige bibliotek
startede som en undersøgelse af lokalliv i
Danmark, iværksat af
Dansk Folkemindesamling i 2010 i samarbejde
med museer og arkiver
rundt i landet

Undersøgelsens fokus var
borgernes deltaglese i foreningsliv, sport/motion, kulturaktiviteter og traditionsarrangementer og hvad
disse aktiviteter betød for
deltagernes tilknytning til
lokalsamfundet.
Susanne Mertz blev bedt

om at dokumentere forskellige fællesskaber og rejste
rundt i landet gennem et
års-tid i og tog billeder. Det
har medført 28 billedserier
fra forskellige former for
samvær og begivenheder
lige fra runde fødselsdage til
distortion.
.

Kirkebydage på
Teaterøen
Filosofiske selvbilleder
forvandlet til teateretuder, protreptiske samtaler
med markante kulturpersoner, bogrelease og operasang ved mezzosopran
Maria Hanke. Ja selv en
filosofisk samtale med
hunden Alfred.
Alt det og meget mere kan
du opleve i slutningen af
november, hvor Teaterøen
dedikerer to fulde dage til
sesteoretikeren og professor
ved CBS, Ole Fogh Kirkeby.
K i r ke b y d ag e n e b y d er
blandt andet på bogreception
og oplæsning af Ole Fogh
Kirkebys seneste udgivelse,
den filosofiske fremtidsroman Den anden død.
Du kan også opleve Ole
Fogh Kirkebys forfatterskab iscenesat, når instruktør Vibeke Wrede og hendes elever fra Den Danske
Scenekunstskole, Odsherred

præsenterer teateretuder
skabt på baggrund af Ole
Fogh Kirkebys filosofiske
selvbilleder.

Symposium på
Christiania 24.9.15

Derudover byder Kirkebydagene på violinkoncert og
operasang ved mezzosopran
f or e d ra g v e d O l e F o g h
Kirkeby samt protreptiske
og forskellige kulturpersoner, heriblandt Morten Kirkskov, der er Skuespilchef på
Det Kongelige Teater.
De t fulde pro gram for
www.teateroen.dk i starten
af november.
Sted: Teaterøen, William
Wains Gade 11, Refshaleøen
Dato: Fredag d. 27. November fra kl. 16.00-22.00
og lørdag d. 28. November
kl. 15.00-21.00

Skilte med fristedsnavne til opsætning foran den Grå Hal
foto: Martha Velazquez Keller

kb
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Studietur til Santorini
I sensommeren var 9.X på Christianshavns Døttreskole på
en usædvanlig skolerejse med en uges ophold i den græske
øgruppe Santorini.
Opholdsstedet var Sellada Apartments i Kamari, et hyggeligt
familiedrevet hotel, hvor eleverne var indkvarteret i små
grill, hyggekroge til spil og samvær samt liggestole, hvor
sommerferiestemningen hurtigt blev genfundet.
I perioden op til afrejsen havde eleverne på skolen ar-bejdet
med den græske mytologi, den økonomiske krise i Grækenland, vulkanudbrud, den græskortodokse kirke mm.,og de
var således godt forberedte på de spændende oplevelser og
de smukke seværdigheder, der var i sigte.
Sejlads på galeasen Adonis bragte eleverne på besøg på 2 øer,
vandring i vulkankrater, hvor svovlgasserne stadig damper
ud mellem sprækker, samt svømning langs klippekyst med
undersøiske varme kilder.
I hovedbyen Thira studeredes forhistorisk museum og
arkæologisk museum, der gemte på smukt dekorerede
lerkrukker, vægmosaikker og freskoer, offergaver og husguidet gennem en udgravet by, der indtil for 50 år siden har
været gemt og glemt under lag af lava, og en tidlig morgen,
af et knapt 400 m højt bjerg, hvor ruinerne fra en gammel
oldtidsby blev studeret.
hvor privilegerede de er på deres egen skole, og hvor fornuftige de havde været, da de i 6.kl. med støttende forældreopbakning besluttede sig til at blive røgfri klasse - den første af
takket være fx en shoppingtur i Guldstrædet, hvor alle de
rige gæster fra krydstogtskibe køber souveniers, oplevelser
af landskaber med vinmarker, lunde med pistacienødder,
granatæbler, solmodne tomater: Alt sætter jo spor!
Kulinarisk var det også en fantastisk oplevelse, så klassen
er nu velbefarne ud i græske madretter og menuer, der
selvfølgelig indledes med forretter som græsk salat, tzatziki
og pita.
Sidste aften på studieturen var der poolparty på hotellet,
mindst da de dansede zorba rundt om svimmingpoolen.
En fantastisk skolerejse, der uden tvivl vil sætte sig varige
spor i erindringen hos de unge mennesker.
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Fx er torsken (og dens fæ-

-
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Kinesermad
-

Simremad
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Hvis det slår fejl i køkkenet........!

-
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Julie Meile (Violin)
Karin Dalsgaard (Cello)
Astrid Christensen (Brach)
på forhånd øvet
-

-

-

-

-

-

Emil Hess, sax
Thomas Clausen, piano
-

øget
I

seniorafdelin-

-
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Efter pålidelige veteraners udsagn, af
af-

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio
No ve mber Program:
Mandag 2.11:
Dr. Jives Open House.
V/Dr. Jive.
Mandag 9.11:
Blues Prize Winner, Big
Creek Slim + Harp Man,
Peter Nande.
V/Dr. Jive
Mandag 16.11:
Heidi + Sahra’s music club.
V/ Heidi Løndahl og Sahra
da Silva.
Mandag 23.11:
Panild News + the B.B. King
story vol.
V/Troels Panild
Mandag 30.11:
Ronnie Boysen’s soul club
V/ Ronnie Boysen + Dr. Jive.

O g den førs te fød selsdagsgave har meldt sig: 1.
november kl. 15 kommer
Morten Grønvad med sit
fantastiske projekt “The
End 2.0” og giver en koncert
til glæde for medlemmer og
fans. Og “giver” skal forstås helt bogstaveligt - de
giver koncerten så I - kære
medlemmer, entusiaster og
øvrige jazz´ere - kan give den
sejlivede jazzklub fødselsdagsgaver i form af entré:
100,- kr og 70,- for medlemmer og studerende. For nu
om dage er honorarstøtte slet
ikke, hvad det har været - og
økonomien er kronisk tæt på
kassens bund.

De glade, musikalske givere er Morten Grønvad
(vibes), Thomas Hass (ts),
Yassir Pino (b) og Niclas
Campagnol (dm). Under festivalen i sommers leverede
de en fantastisk, stringent og
råswingende koncert, hvor
der spilledes helt igennem.
Næste fødselsdagsgave
leveres af dejlige “Sophisticated Ladies”, der kommer
søndag 22/11 kl. 15 og giver
os et en ny oplevelse med
deres fantastiske musik.
Vi vil opleve Marie-Louise
Schmidt på piano, Helle
Marstrand på bas og Benita
Haastrup på trommer – et
uforligneligt team. Også her

er I med til at omsætte gaven
i endnu mere musik – blot
ved at betale den sædv.
entré.
Et nyt højdepunkt komm e r 29 / 1 1, h v o r i n g e n
ringere end Bent Jædigs
Kvartet kommer og spiller for
os. OK, Bent, der ville være
blevet 80 i år, er forhindret,
da han desværre forlod os
for godt 10 år siden. Så hans
del spilles af ingen ringere
end Christina Dahl, der jo
var en af Bents fremmeste
elever. Resten af teamet er
det sædv.: Ben Besiakov på
piano, Jesper Lundgaard på
bas og Ole Streenberg på
trommer. Hertil kommer den
“hemmelige gæst” – endnu
en fremragende tenorsax i
Bents ånd. Gaven er givet af
Lokaludvalgets puljemidler
– og igen er det jer, der omsætter den i klingende mønt
til gavn for nye koncerter.
Og så husk: det er tid at
forny medlemsskabet! Da
jazzklubben har fået kommunalt tilsagn om en(omend
beskeden) honorarstøtte for
bade 2016 og 2017, kan det
rigeligt nå at tjene sig hjem.

Tekst og foto:
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Peters Klumme
November 2015

Kapitalens diskrete charme
Lad det være sagt med det samme: Denne klumme indeholder ingen revolutionerende nyheder. Det
er et forsøg på at kigge lidt på nogle af de byggeprojekter, der for tiden pågår på Christianshavn eller
påvirker os på forskellig vis. Og med en ikke overraskende konklusion, at kapitalen, ejerne af grundene
og det vi måske kan kalde almenvellet.
1. Byggeriet på Krøyers plads. Bygherren er NCC, en af de helt store byggeentreprenører i Danmark,
der
har bygget i alt 105 lejligheder, i størrelsen 111 - 257 m2, til priser mellem 5
-20 mio. kr. Altså byggeri for velbeslåede - og uden beboelsespligt. Det har Københavns kommune
endnu en gang godkendt. Uforståeligt knæfald for bygherren. Nu er alle lejligheder solgt, og de sidste
har ifølge NCC vundet en pris som verdens bedste, det er miljørigtigt etc. Dog må det konstateres, at
lem de to nyeste bygninger er 15 m, meget tæt. Beboere i disse to blokke får god udsigt - til hinanden.
Anslået fortjeneste på byggeriet for NCC - nogle hundrede millioner kroner. NCC›s omsætning i
to senest offentliggjorde regnskabsår ingen skat i Danmark (så vidt jeg læser regnskaberne). Lad os
2. Byggeriet på Sukkerfabriksgrunden. Også om denne bebyggelse har der været strid i årevis.
Randbebyggelsen langs Langebrogade og langs kanalen blev gennemført for mere end 15 år siden, som
en blanding af boliger og kontorer. Kvindeligt arbejderforbund byggede en fagforeningsbygning langs
Christianshavns kanal. Den er senere videresolgt til Finansforbundet, der også ejer Sukkerfabrikat «arvingerne» efter sukkerfabrikkerne har frasolgt yderligere byggerettigheder inde i gården. Ejeren
af disse rettigheder er en udenlandsk kapitalfond, - der ønsker at bygge et par tværgående husblokke
inde i gården, til stor gene for de beboere i de allerede opførte boliger. Engang - for ca. 30-40 år siden
- hjalp kommunen gennem saneringsplaner til udtynding af boligkarreer og anlæggelse af smukke
gårdhaver på Christianshavn. I dag står kommunen ofte på bygherrernes side og støtter deres planer
om øget byggeri. Nybyggeriet i gården skal efter forhandling, men stadig mod beboernes ønske, være
reduceret til en blok inde i gården.
3. Hotel Radisson Scandinavia på Amager Boulevard. Her ønsker ejeren, en udenlandsk kapitalfond,
at bygge 10 etager ovenpå hotellet, hvis højde samtidig forhøjes fra 88 til 120 m. Hotellet bliver
derefter Københavns højeste hus. Samtidig er det planen, at bygge et mindre konferencecenter ved
siden af hotellet, hvor Q8-benzintanken i dag ligger. Byggepris ca. 1,5 mia. kr. Arkitekt på projektet
vinterhalvåret vil kaste en lang slagskygge ind over det sydlige Christianshavn, - og fordi alt stort ikke
så, hvis det sker,
er opført, formodes kapitalfonden snarest derefter, at videresælge det nu stærkt gældsatte hotel til en
ny investor. Kapitalfonden vil score en betydelig gevinst, der naturligvis ikke bringes til beskatning
i Danmark.
Den sidste operation er helt i overensstemmelse med kapitalfondes natur og sædvane: at trække
værdierne ud af et overtaget selskab (eks. TDC) ved frasalg, at ekspandere for nye lån, at frasælge til
den højst mulige pris, og betale mindst muligt i skat i Danmark, oftest slet ingen, ved at føre gevinsten
hen til et sted hvor «klimaet» er bedre. Og ikke overraskende har det vist sig uhyre vanskeligt at stoppe

Nyt fra lokalrådet
November 2015

Christianshavns Lokalråd har med undren fulgt den proces, som foregår med bibliotekerne i denne periode. Christianshavns Bibliotek har fra 1. september fået nye åbningstider – dvs. at biblioteket er åbent fra kl. 8 morgen til 22 aften hele ugen – hvis du har
et sundhedskort og er tilmeldt biblioteket som bruger og har fået en kode.
Du kan så komme ind på biblioteket ved at scanne dit sundhedskort og taste din kode
både nede ved gaden og oppe på 1. sal ved selve biblioteket. I vinterhalvåret fra 1. oktober
til 1. april er der åbent for alle og samtidig bemandet åbningstid mellem kl. 11 – 18 på
hverdage , og fredag, lørdag og søndag 11 - 15.
Der vil fremover blive mindre hjælp på biblioteket, men du kan ”booke en bibliotekar”,
hvor du kan, i den bemandede periode, få op til 15 minutters personlig hjælp til informationssøgning, inspiration, anbefalinger mm. Du kan også benytte ”Bibliotekets
Online”, som er et kontaktcenter, hvor du ”kan få hjælp her og nu ved ringe eller skrive
til kontaktcentrets specialister, som sidder klar til at hjælpe dig”.
Christianshavns Bibliotek vil således, som de øvrige biblioteker i København, blive
præget af den digitale nutid, og det vil blive ekstremt svært at benytte bibliotekerne for
de, som ikke har godt styr på det digitale!!
Denne omlægning af brugen af bibliotekerne skal, ifølge den københavnske bibliotekændre bibliotekernes fokusområde kaldes ”Styrk Borgerne”, så nu bliver det spændende
at se hvilken slags styrke man forventer af borgerne? Er det hjernecellerne eller biceps
vi skal have styrket?
bogforside, nu kan den søges på nettet og bestilles hjem fra det centrale lager …
Til gengæld kan vi nu lave studiekredse og mødes over diverse aktiviteter, som du selv
har været med til at skabe - Christianshavns Bibliotek beder brugerne om at hjælpe
musik .. og bøger …
Måske kan vi alligevel, trods de massive nedskæringer og besparelser, fastholde den gode
stemning på Christianshavns Bibliotek, som så mange bibliotekarer og christianshavnere
igennem mange, mange år i fællesskab har været med til at skabe?!
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226 og
vores aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

