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Juletræstænding på Torvet 2. december kl. 16
Foto: LU sekretariatet

Julegaver til læserne, se mere på side 4-5
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Københavnske Advokaters Retshjælp
flytter til Hovedbiblioteket i
Krystalgade
Nye lokaler i forbindelse med 40 års jubilæum for retshjælpeadvokater, som yder gratis rådgivning

HUSKAT....:

Miljøbilen kommer på Torvet 17/12 kl. 19-20

Advokaternes Retshjælp, som i mange år har haft lokaler i
”Kringlegangen” ved Gråbrødre Torv, har indgået en aftale
med Københavns Kommune om, at rådgivningen fra den 1.
november i år flytter ind på Hovedbiblioteket. Flytningen
er bl.a. sket for at komme tættere på borgerne og være mere
synlig hvor der er mange mennesker, som kommer forbi.
Advokaternes Retshjælp består af ca. 35 københavnske
advokater, som i fritiden yder frivilligt arbejde. Alle kan
henvende sig og rådgivningen er gratis. Rådgivningen er for
alle uanset indkomst. Hvis man ønsker at være anonym er
det i også orden. Der ydes juridisk førstehjælp og den rådsøgende vil kunne få at vide om en sag er værd at gå videre
med og hvad næste skridt i så fald bør være. De sager, som de
rådsøgende typisk henvender sig med, har ofte med dagligda-

gens jura at gøre, f.eks. ansættelse, bolig, arv, køb, aftaler,
offentlige afgørelser og straffeforhold. Advokaterne, som
arbejder i retshjælpen, er alle praktiserende i København
og har ofte mange års erfaring indenfor flere retsområder.
Flytningen sker i sammenhæng med, at Advokaternes
Retshjælp fylder 40 i år og at man i denne sammenhæng
har villet forny rammerne omkring rådgivningen og dermed
komme mere bredt ud med sit tilbud.
Københavnske Advokaters Retshjælp har åbent tirsdag
og torsdag mellem 17 og 19, første gang efter flytningen
den 6. november.

Da Julen kom til
varmestuen
Et hjemløst ægtepar, som sover på en varmerist bag Christiansborg, forærede stolt Fedtekælderen denne hjemmelavede juledekoration. De har ellers ikke meget at rutte med,
da de lever af at samle flasker og sender alle overskydende
penge hjem til børnene i Rumænien. Dette røde lys vil vi
glæde vi os til at varme os ved i julen.

December

3. december Gløgg og æbleskiver på
Christianshavns Færgecafe (tilmelding påkrævet)
10. december Klubdag med kage
17. december Julefrokost på Restaurant Kareten (tilmelding påkrævet)

Redaktionen ønsker jer
alle
- En Glædelig Jul og
- Et Godt Nytår
Deadline for næste nr. er:’
24. januar 2019 kl. 16!
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

Det lille røde hus
har fået ny ejer

Et af Christianshavns ældste , fredede huse i Torvegade 30, som har fristet en kummerlig tilværelse, er
blevet solgt til en mand, som har specialiseret sig i
at renovere gamle huse.

Jens Thomsen er jyde, 44 år og lods. På vej til arbejde har
han passeret Det lille røde hus hundredevis af gange . Men
i modsætning til andre, der ikke ville røre et håndværkertilbud som Torvegade 30 med en ildtang, så har det på
ingen måde afskrækket ham, for Jens Thomsen er også
håndværker. Og han kan lide at nørde med historiske bygninger.Servitutter og fredningsbestemmelser afskrækker
ham ikke. Han kender balancegangen mellem at renovere
og restaurere for udover at være den nu stolte ejer af Det
lille røde hus ejer han to gamle ejendomme i Krystalgade,
som han har sat i stand og udlejer.
Den forrige ejer magtede ikke længere at vedligeholde
huset, - og det sidste par år har det stået tomt,fordi ejeren
var på plejehjem,
inden han døde for et års tid siden. Naboerne var
bekymrede og mange christianshavnere undrede sig over
det forfaldne og forladte hus midt på hovedgaden.
Huset har kostet 8.3 millioner og lige nu venter Jens

Thomsen på byggetilladelser fra kommune og Slots og
Ejendomsstyrelsen. .Hvis alt går vel regner han med, at det
kommer til at vare mindst et år, inden huset kan beboes.
Men så vil det komme til at bestå af 2 til 3 lejligheder og
en butik eller et galleri i stueetagen ud mod gaden.
Forude venter et stort arbejde, men Thomsen er fortrøstningsfuld, - som han siger: ” Det kræver viden og værktøj
og tid og lyst.”
Han ser det som en fordel, at der ikke har været lavet
synderligt meget på huset. « De bærende ting er i orden.
Der er ingen fiksfakserier eller Ikea-køkkener, jeg skal
forholde mig til»
Adspurgt om han er en rig mand, siger han ikke uden
humor, ” Det er jeg ikke, når jeg er færdig med det her sted”

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,

Redaktion af dette
nummer består af:
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Sidsel Winthrop
Ole Kjær Nisted
Bo Sørensen (web)
Elsa Brix
Susanne Munch
Emilie B. Cohrt

Tekst og foto: eva

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

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

Tryk Provins-Trykkeriet
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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Plejehjem/plejecenter på
Christianshavn
-

Nu skal det
være!
Her skal det
ligge!
23 oktober i år inviterede
Christianshavns Lokaludvalg til dialogmøde om,
hvordan hverdagen er for
ældre på Christianshavn,
og hvilke behov og ønsker de
ældre beboere har.
Der var mere end 60 fremmødte, og det viste sig hurtigt, at det altovervejende
ønske for fremtiden er en
sikker og god alderdom. Alle
ønskede at blive i lokalområdet, når de blev gamle og
derfor at blive på Christianshavn.
Derfor er vi en gruppe
ældre Christianshavnere,
som med opbakning både fra
mødet og fra lokaludvalget
arbejder videre med at få
et Plejecenter på Christianshavn. I Københavns Kommune findes der 40 plejecentre placeret i de forskellige
bydele - Christianshavn er
den eneste bydel, der ikke
har et plejecenter!!!
Gæst på dialogmødet i
oktober var Per Christensen
- den ledende embedsmand
fra Social- og Sundhedsforvaltningen, der har ansvaret
for plejehjemsbyggeri i kommunen.
Per fortalte, at der er afsat penge i kommunen til
et plejecenter/plejehjem på
Christianshavn. Der er en
politisk vedtagelse i Borgerrepræsentationen om, at
kommunens forvaltninger
skal finde en egnet grund
eller bygning til opførelse af
et plejehjem på Christianshavn. Per opfordrede, på
kommunens vegne, borgerne
på Christianshavn til at
komme med forslag til ledige
grunde og tomme bygninger.
Den 2.03.2017 besluttede alle partier i Borgerrepræsentationen, at der
skal etableres et Plejecenter på Christianshavn. Nu
syntes de ældre på Christianshavn, at beslutningen skal realiseres. Plejehjemmet skal være centralt
placeret på Christianshavn,
tæt på butikker, bibliotek,
metro, bus. Vi vil gerne
kunne besøge hinanden og
deltage i livet, også når vi
ikke længere kan klare os
selv. Derfor vil ældre på
Christianshavn have et centralt beliggende Plejehjem,
med mulighed for aktiviteter
og spisemuligheder både for
plejehjemmets beboere og de
ældre som stadig bor i egen
bolig. Strandgade 29 opfylder fuldtud disse ønsker.
Mange har i årevis arbejdet aktivt med at få et Plejehjem til Christianshavn.
Den sociale arbejdsgruppe
under lokaludvalget har også
længe arbejdet for en central
placering i lokalområdet. I
2016 indsamlede ildsjæle
1686 underskrifter med krav
om et lokalt plejecenter.

Strandgade 29, der tidligere blev anvendt af Miljøstyrelsen har nu stået tom siden sommeren 2017. Bygningen er på 7800 m2 og rigeligt stor nok til at huse et plejecenter. Ejendommen er i 2016 vurderet til 99 mio kr, heraf grudværdi 29 mio kr.

Den daværende borgmester
Ninna Thomsen fik underskrifterne overrakt på et
møde i Voldboligerne. Hun
sagde, at man ikke kunde
finde en grund eller bygning,
der var stor nok til at huse et
plejecenter. Siden da er bygningen Strandgade 29 blevet
ledig, og den opfylder alle de
ønsker, både politikere og
ældre på Christianshavn
har. Den nye borgmester
Sisse Marie Welling siger til
Amagerbladet oktober 2018,
at hun er stor tilhænger af
et plejehjem på Christianshavn. Det er heller ikke
lykkedes for hende at finde
egnede bygninger. Derfor
bliver de Sociale boligselskaber nu spurgt om de kan
finde en egnet grund eller
bygning.
Desværre har vi et stort
problem på Christianshavn
med, at grunde og bygninger
er meget dyre. Plejecenter
betragtes som en almennyttig bolig, som er underlagt
et prisloft, som gør det vanskeligt at købe både grunde
og bygninger på Christianshavn. Derfor findes der i
Kommunen mulighed for at
få et grundkøbslån som alligevel gør det muligt at bygge

almennyttigt på Christianshavn, hvor der ellers er
for dyrt.
Planmæssigt er der ikke
hindringer for at placere
et plejehjem i Strandgade
29, da området i kommuneplanen er udlagt til institutioner.
For os virker placeringen
af et plejehjem i Strandgade 29 som en oplagt - og
måske eneste -mulighed
for at få et centralt placeret
plejecenter i vores bydel
Christianshavn.
Og er det så realistisk?
Ja. Bygningen ejes i øjeblikket af Statens Bygningsstyrelse og har stået tom siden
sommeren 2017. Med ud-

flytning af 8000 statslige
arbejdspladser til provinsen
siden 2015, er der selvfølgelig
blevet tomme bygninger til
overs, som derfor kan overgå
til andre formål.
Statslige arbejdspladser kan
ligge overalt i København
og i hele landet, hvorimod
et Plejecenter for Christianshavnere kun kan ligge på
Christianshavn.
Vi foreslår derfor, at Københavns Kommune, eller et
af de sociale boligselskaber
kommunen overlader opgaven til, køber ejendommen
af Staten og kommer i gang
med ombygningen.

HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE
Plejehjem NU gruppen:
Tine Utzon-Frank
Gini McGrail
Hildur H. Jóhannesdóttir
Elsa Lauritzen
Britta Krogh-Lund
Hvis du vil høre mere om arbejdet for et plejehjem/plejecenter på Christianshavn kan vi træffes i beboerhusets
cafe 5 og 12 december 2018 fra kl. 16-17

DIT LOKALE
BYGGEMARKED
Fabriksområdet 56
Christiania
Telefon 32 54 79 24
Åbningstider:
man 12-18,
tir-fre 9-18, lør 10-18,
søn 11-18
CHRISTIANIA BILFRI BY

Følg os på Facebook & Instagram
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Fra Al
Til All

Mo, Torvegade 24, har fremstillet denne meget fine “Seklossi“ Sølvring - også kaldet
Champagneringn. Den koster
1400,- kr i sølv - og kan vindes
i odtrækningen!

Christianshavn er fuld af finurlige, smarte og spændend
julegaver lige rundt om hjørnet. Så vi spurgte i en rækk
Det kom der mange gode bud på – se nedenfor – men e
deres sortiment. Disse dejlige gaver trækker vi så lod om
mrk. ”julegave”.
Redaktionens medlemmer vil være lykkens gud(ind)er – d
får snarest muligt besked pr e-mail og kan så – med emaile
I kan se nedenfor, hvad butikkerne har skænket til loka
avisen har ingen gevinst ved dette.
Se de flotte gaver nedenfor og skynd dig at maile os!
PS! Billederne her på siden blev taget af Henning, Emilie og E

Lotte i Boutique Allure, Torvegade 24,
foreslår en bluce i fin kvaltet og nye tern til
599Til lodtrækningen har lotte doneret en dejlig
manicure

Superchokosmed Patrick , Overgaden o.V.
40 A, forelår en stærkt
vanedannende æske
hjemmelavet chokolade.
Til lodtrækningen
har Patrik givet en
kæmpestor snemand
i enten mørk eller lys
chokolade

Gukdsmed Hilbert, Skt. Annå
Gade 24, foreslår 2 x Christianshavns Byvåben som dig-ogmig vedhæng Værdi 500,Hilbert har også skænket et sæt
til lodtrækningen

Naturpoteket, Torvegade 36,
foreslår en månekalender 2019
med “Hus- og Hekseråd”, lavet
af 4 lokale, kvindelige kunstnere. Værdi kr. 160,Til lodtrækningen kan man
vinde en plade exclusiv RAW
chokolade.

Kunsthåndværkerbutikken i
Loppebygningen foreslår en
håndlavet, uldfiltet poncho
fra Karen Christensen (værdi
1290,-). I konkurrencen kan du
vinde muffedsser eller
Bag barrikade og pigtråd
ses Katrine Jensenius, Jens
Schjerup og Britta Lillesøe,
da politiet stormede i 1969.
handsker efter eget valg.

Christel i “Kolonihaven”, Overgaden o.V.52,
foreslår en hånstrikket elefant i økologisk garn.
Kan bestills i barnets yndlingsfarve. I lodtrækningen kan du en serie børnebøger 1-8 samt en
Cirkelineplakat.

Saghir i Kræmmerhuset , Dronningensgade48,
foreslår en stemningsfuld lyskæde med hele
160 lys (værdi 249,-) og har også givet en til
lodtrækningen.

Karina i Porte á Gauche, Torvegade 22, foreslår
en lun og lækker luksustop i uld/silke (flere
farver og størrelser). Værdi 499,-. Du kan vinde
et par lækre strømpebukser i lodtrækningen.

Fotograf Pernille Kaalund, Overgaden o.V. 54,
foreslår at forære et smukt Christianshavnerprint (værdi 350,-)Til lodtrækningen har Pernille foræret en bunke
smukke postkort med motiver fra bogen om
Christianshavn.
Caroline, Shor by Shoe, Torvegade 31, foreslår “Den
Lille Sorte” - nu med glimmer. Pris: 600,I lodtrækningen sætter Caroline et par skønne “Bamsefutter” (lune hjemmestøvler) på højkant.
Lene hos Kirkens Korshær, Torvegade 53, foreslår
en lille sød taske med bamse og en herlig trækelefant til15,- kr hver.

Kobberstikker Vagn, Sækkedyb, Overgaden o.V. 48 foreslår - hvad
enhver Christianshavner bør eje - en lille bid af Vor Frelsers
Kirke. 50,-
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Fabio fra Cibi e Vini, Torvegade 28, foreslår
balsamico fra Balsamica Vetus til 135,og italiensk olie til 165,-. Begge dele fra
producenten Valdibella, der nægter at betale
beskyttelsespenge til Mafiaen.
I lodtrækningen kan du være heldig at vinde
assorteet juleknas - selvfølgelig italiensk!

lle Os
le Jer!

de butikker. Og det er jo dejlig nemt at kunne købe sine
ke af butikkerne, hvad de ku foreslå som julegaveidéer.
en række butikker gav også en julegave til læserne fra
m 14. december blandt alle de, der har sendt os en mail

der så heller ikke kan deltage i lodtrækningen. Vinderne
en i hånd – hente gevinsten i den pågældende forretning.
alsamfundet. Og for at gøre et helt klart: redaktionen og

Elsa.

Kaptajn Erik fra Færgecaféen
i Strandgade foreslår at glæde
med en flaske af den fineste
esdragonsnaps (snapsens bèarnaise) med opskrift. 95,- kr.
Kaptajnen har også glædet vor
lodtrækning med en flaske af
denne eliksir.

Den Grønne Genbrugshal på Christiania foreslår en gaffeltruck fra GOKI til “Manden der har
alt”. Så kan han få kørt sit skrammel væk!
I lodtrækningen kan du vinde et sæt miljørigtige
og bæredygtige produkter fra Suztain, nemlig
bambustandbørste, kultandpasta og drikkedunk
med aktivt kul. Værdi: 325,-

Thomas fra Hælebaren, Strandgade
38A, foreslår at give flotte håndlavede
bælter til 325,- pr stk.
Til lodtrækningen har han bidraget
med et et dejlig, langt læderskohorn.

Marco i butik Aurum,
Dronningensgade 23, forslår at forære
en guldbroche i form af en håndflade
med indgraveret livslinje til en, du
holder rigtig meget af. Pris 5000,-

Pigen og Blomsten, Overgaden o.V. 48, foreslår at give et gavekort i valgfri størrelse, så
stuerne kan fyldes igen, når de føles bare efter,
at julepynten er taget ned.
I lodtrækningen kan du vinde en buket til
200,-

Anna, frivillig i Røde Kors butikken,
Torvegade 38, foreslår en flot 5-armet
lysestage til 200,I lodtrækningen kan du vinde en sød
porcelænsjuleklokke.

Blomsterdekoratør Charlotte hos
Hagen Uhre Blomster,
Strandgade 26, viser her en
“evighedsæske” med flotte,
farverige konserverede blomster
til 599,-.
Du kan - hvis du melder dig til
lodtrækningen - vinde en flot
juleblomst.

Keramikerne fra Made Here i Wildersgade 23A, foreslår enten en stor
urtepotte til 600,-lavet af Lars eller
en stor vase, lavet af Louise til 775,-.
Flere størrelser og farver.
I konkurrencen udloddes 5 stk. fin
keramisk julepynt (bland selv).

Stina hos “Hunni”, Christianshavns Voldgade foreslår
at forkæle den kære firbenede med nyt halsbånd, line,
potevoks (god på saltede vinterveje
legetøj og guf. Priser i intervallet
49,- til 339,Din kære firbenede kan vinde
fristende godbidder af kænguru,
kamel og lam. Men du må nok selv
sende mail´en!
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En fantastisk renovering
Gårdfacaden
Overgaden o.V. 26
Hvad fik os til at få bagfacaden renoveret?
Jeg flyttede ind i 1981, hvor
huset var i en elendig stand.
Jeg overtog huset i 1996
fra fru Hedevig Hylen. Jeg
havde flere gange talt med
hende om husets historie. Vi
vidste jo godt at bagfacaden
havde bindingsværk, men
hele facaden var jo dækket af
et cementlag, som var malet
i en kedelig grå farve. Jeg
spurgte fru Hylen hvornår
facaden var cementdækket,
hun havde aldrig kendt den
anderledes, og familien var
flyttet ind i 1886. Hun mente
at cementlaget skyldtes at
bindingsværket var i en
dårlig stand (huset er jo fra

1748).
Sidste år skete der så det at
et af vinduerne i kælderetagen (vi har jo en meget høj
kælder, som har fungeret
som lejlighed) pludselig
“faldt ud” - og det viste sig
at alle tre vinduer var rådne.
Vi fik så lavet tre nye vinduer, men da de skule sættes
ind kunne det ikke lade sig
gøre – den overliggende
bindingsværk var også rådden. Vi fik så banket al
cementen ned – alt bindingsværk var råddent. Der blev
opsat “soldater” i alle etager,
- og så gik det hele i gang i
foråret. Det tog meget lang
tid, for mange tværbjælker
under gulve måtte også ud-

skiftes. Det hele har været
styret af Kulturarvstyrelsen,
som har ønsket at alle farver
skulle være “originale”. Derfor er vinduerne også malet
grønne.
Vi synes at det hele er blevet
meget flot – men nu bliver
også det lille baghus sat i
stand. Baghuset har i øvrigt
en sjov historie. Fru Hylen
arbejdede hos Stadsarkitekten, og Edel Saunte-planen
havdebestemt at baghuset
skulle nedrives. Men fru
Hylen fik med hjælp fra
stadsarkitekten lov til at
baghuset måtte blive så
længe hun levede – men så
skulle det rives ned. Så jeg
fik et brev fra Kommunen
om at baghuset skulle rives
ned. Men via Kulturarvsty-

relsen fik vi udvirket at det
måtte bestå. Og det var vi jo
glade for.
Vi synes at vores bagfacade
er blevet meget flot – men vi
er også klare over at ombygningen har været til meget
store gener for Gården. Det
beklager vi meget – men så
må vi glæde os over resultatet.
Mange hilsener
Claus
Det var ejerens egen
fortælling – tilbage står
kun at fortælle, at gården
er åben, dvs man kan bare
gå ind og kigge, hvis man
vil beundre det fine arbejde.
Tekst og foto: Poul

Christianshavns besatte vande
Dele af Erdkehlgraven og
Laboratoriegraven er besat
af mennesker, der sejler fartøjer til farvandet og bruger
det som gratis havn og red,
fordi de kan.
Det begyndte for en halv
snes år siden med en enkelt
buddhistisk naturelsker,
der ville leve i pagt med
naturen nær hovedstadens
centrum. Han fik følge af
flere, så der nu ligger over
tres fartøjer, hvoraf nogle
ligger som vrag på bunden af
området, nogle grundstødte
langs kysten. Enkelte benyttes som husbåde, hvad der
fører til forurenin med lort,
pis og olie. På Christiania
har man en fornemmelse
af, at de ikke har toiletter
derude. Det generer f.eks.
badestranden langs Refshalevej, der har erstattet de
omfattende fuglefyldte sivskove, med tåvenligt sand.
Eftersom farvandene er civilt-militært, har der været
skarp konkurrence om, hvem
der ikke havde ansvaret.
Altså kunne politiet henvise
til Farvandsdirektoratet, der
kunne henvise til Søværnet,
der kunne henvise til kommunen og så forfra og videre
i kreds.
Efterhånden er der blevet

bred politisk enighed om,
at situationen ikke kan accepteres. Altså må ”nogen”
gøre noget. Flere ministre og
overborgmesteren er aktiveret. I 2016 gik justitsministeren på krigsstien for at
nedlægge besættelsen af
området, men så gik han af,
og krigsstien endte blindt.
Når det offentlige skal rydde
og rense, kommer det til at
koste 26 millioner kroner,
vurderer Miljøministeriet.
Det beløb kan blive større,
hvis de fjernede fartøjer
spontant erstattes af andre
gamle både og nybyggede
husbåde, som er under bygning ved Refshalevej.
De frustrerede naboer på
Holmen bemærker sig også,
at Københavns Kommune
godkender brugen af de besatte område som folkeregisteradresse. Dette giver
”frihavnen” et anstrøg af
lovlighed.
”Fredens Havn”
Dette smukt klingende navn
har besætterne af det offentlige område med officielt
mindre mundrette navne.
”Fredens Havn” giver også et
ekko af den tidligere østbloks
betegnelse for Østersøen:
”Fredens Hav”. Politisk er
der altid plads til gamle og

nye varianter af det, George
Orwell i romanen 1984 kaldte ”Nysnak”. ”Krig er fred,
Frihed er Slaveri . . .”
Fortilfælde og nutilfælde
Dampskibet Idun var længe
fast tilbehør i farvandet ved
Badeanstalten Helgoland.
Hver gang kommunen gav
ejeren påbud om at fjerne
skibet, flyttede han det nogle
få meter fra land, så det lå
på Farvandsdirektoratets
område. Når han derfra fik
et påbud, flyttede han det
forfaldne skib ind på kommunens område, og sådan
gik nogle år, til en storm i
2014 fik Idun til at synke
ud for Helgoland. I sine år
og dage ud for Helgoland
var det uafmærkede fartøj til
fare og ulempe for ttrafikken
af småbåde, der sejler fra og
omkring Sundby Sejls havn.
For nylig betalte staten
700.000 for at løfte s/s Idun
op på en pram og sejlet til
Prøvestenens Miljøplads,
hvor det skal hugges op.
Ligesom med fartøjerne i
Christianshavns vande, var
der ikke megen tale om
ejeransvar og -betaling for
bjergning og ophugning.
Landkrabber vil også lege
med
På Forlandet har der det
seneste års tid skabt sig
en ”koloni” af ukøredygtige
campingvogne, der får beboere i Haveforeningen
Strandlyst til at føle sig misbrugt af campingvogn brugere, der anvender Strandlysts toiletter , bad og vand.
Ifølge Amager Bladet 13. november 2018 udlejes campingvogne gennem Airbnb.
Heller ikke i dette tilfælde
kan myndighederne gribe
hurtigt og afgørende ind, da
der er uenighed om, hvorvidt
politi eller kommune skal
tage sig af sagerne.
”Utryghedsskabende lejre”
Der blev for ikke længe
siden vedtaget en lov
mod ”Utryghedsskabende
lejrdannelse” for at hindre
vagabonder i at slå sig ned
på offentligt område og privatisere dette ved at opslå

telte eller bivuakker og vise,
at ikke-beboere var meget
uvelkomne.
I den sidste tid har jeg i
pressen bemærket en politipraksis med at fjerne enkelte
hjemløse, der bænker sig i
sovepose og med ejendele i
plasticpost omkring sig, med
begrundelsen at de udgør en
”utryghedsskabende lejr”.
Men disse har hverken fartøj eller campingvogn eller
anden ejedomsmæssig ”undskyldning” for at slå sig
ned på fælles område. Altså
får den hjemløse en bøde og
måskeforbud mod at opholde
sig i kommunen.
Mulige markedsmæssige
årsager.
Såvel ældre lystfartøjer som
uvejdygtige campingvogne
er i denne tid usælgelige.
Gode velholdte sejlbåde
fra 1970erne og nyere kan
næsten ikke sælges. En sejlklub på Lynetten satte
annonce i Amagerbladet,
som advarede ejerne af nogle lystbåde, at hvis de ikke
gav sig til kende for klubben, ville sejlklubben sælge
bådene. At skaffe sig af med
en plastbåd på miljømæssig korrekt måde koster
penge. Måske er det samme
tilfældet med gamle campingvogne. En løsning kan
så være anonymt at skaffe
sig af med sit uønskede inventar ved at placere det på
et af vore fælles områder og
”glemme” alt om det. Og vide
at man sandsynligvis ikke
kan spores. Måske kan man
endda leje ud uden, at sætte
sig mange papirspor.
Man kunne her bruge eksemplet, som miljøminister
Sven Auken gav, da han i
1993 indførte en ophugningsordning for biler, som
gav en lille kontant pris ved
dokumenteret miljørigtig
ophugning. Det kunne fjerne
en del af grundlaget for problemer med kassable både og
campingvogne.
owu
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Nyt fra Lokaludvalget
December 2018

Da vort kære, gamle Beboerhus ikke har kunnet få
bevillinger igennem årene
til at modernisere huset, så
det opfylder nutidige lovkrav
til tilgængelighed for handicappede, besluttede Lokaludvalget i sit seneste møde
snarest at henlægge sine
møder til lokaler, der kan
opfylde kravene – det bliver
så formentlig Hal C. Lokaludvalget besluttede samtidig at tilskrive de ansvarlige
politikere og myndigheder
og påpege det urimelige
heri – idet det er hensigten
– når huset er bragt i orden
– at føre møderne tilbage
hertil. Forretningsudvalget
valgte at tolke beslutningen
således, at der dog intet er til
hinder for fortsat at benytte
mødelokalet i Beboerhuset.
Denne fortolkning forventes
bekræftet i det kommende

LU-møde.
Men de sidste arrangementer i Beboerhuset bliver forventeligt LU-møde 19/12 og
Nytårskuren 11/1-2019. Vi
må håbe på gunstige reaktioner fra de ansvarlige for
ejendommens vedligehold
– nu har de i hvert fald fået
et ”vink med en tøjrkølle”!
Krøyers Plads er stadig
et ømt punkt. Da der for
ikke så længe siden blev
givet dispensation til at
indrette street food market
på pladsen bag Nordatlantens Pakhus, var det et
kardinalpunkt for Lokaludvalget, at man sørgede
for tilstrækkelige toilet- og
affaldsfaciliteter samt at
restauratørerne fik indskærpet deres pligt til at sørge
for oprydning og fredelig
afvikling af aktiviteterne.

Sommerens forløb har vist,
at dette ikke fungerer: På
trods af stor – og bekostelig
– indsats, plages beboerne
på Krøyers Plads stadig af
mange ulemper, der i vidt
omfang kan tilskrives ureguleret værtshusdrift. LU
har så tilbudt at være vært
for et møde, hvor interessenterne kan mødes og finde
løsninger, alle parter kan
være tjent med. Sagen ligger
nu i Teknik- og Miljøforvaltningen, der har været ret
lang tid om et komme med
et lovet oplæg. Vi rykker nu
– og håber, det hjælper.
I sommers var der store
problemer med en række
planlagte og traditionelle
arrangementer: Uden varsel
måtte såvel Biens Dag som
Beboerhusets Skt. Hans Fest
konstatere, at regelsættet

for at opnå tilladelserne
pludselig var et helt andet
– og den sædvanlige fremgangsmåde slet ikke kunne
møde kravene til tidsfrister
mm. Nu lykkedes det at
gennemføre arrangementerne – og Skt. Hansbål var
af andre årsager ikke aktuelt
i år. Men en så uafklaret
tilstand er jo ikke tilfredsstillende. På Lokaludvalgets
initiativ er der så blevet
afholdt et møde med interessenterne, herunder også
Slots- og Kulturstyrelsen.
Mødet forløb positivt og resultatet vil på et snarligt
tidspunkt kunne ses på vor
hjemmeside som en vejledning i, hvordan man nu skal
gribe det an, hvis man har
planer om at afholde et arrangement på de fredede
arealer. Regn med at søge
mindst 4-5 måneder for den

planlagte dato.
Der er store sager undervejs,
hvor det er vigtigt for LU at
sondere borgernes mening.
Jeg kan nævne den fremtidige anvendelse af Nyholm
(når nu Søværnet rykker
ud) og byggeri omkring Kuglegården og Base Camp.
Det bliver til borgermøder i
januar-februar – følg med på
vor hjemmeside, så du ikke
misser chancen for at gi din
mening til kende.
Og så har vi den tradi-

tionelle juletræstænding på
Torvet 1. Søndag i advent
– det er så i år 2. December.
En begivenhed, der plejer at
samle både børn og voksne
”..i kærlig krans..”.
Og Nytårskuren holdes i
år 11. Januar – det er som
regel et vældig hyggeligt
tilløbsstykke.
God Jul og et lykkebringende Nytår til jer alle.
poul

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra lokalområdet. Lokaludvalget fungerer som bydelens
officielle repræsentation (inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og er især bindeled mellem
bydelens borgere og rådhuset.

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

MØDEPLAN 2019
Christianshavns Lokaludvalg mødes en gang om måneden,
undtagen i juli. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte
med, når lokaludvalget drøfter aktuelle sager som vedrører bydelen
mm.
Den første halve time er borgernes tid. Her har du som borger
mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag,
som lokaludvalget bør se nærmere på, eller lignende.

NY TÅ R S K U R
2019

Lokaludvalgets møder starter kl. 18.30. Nedenfor kan du se
datoerne for møderne i 2019. På lokaludvalgets hjemmeside og
facebookside vil det løbende blive offentliggjort, hvor møderne
holdes.

•
•
•
•
•
•

23. januar
27. februar
27. marts
24. april
22. maj
26. juni

•
•
•
•
•
•

sommer pause
28. august
25. september
30. oktober
27. november
18. december
FØLG MED PÅ:
WWW.CHRISTIANSHAVNSLOKALUDVALG@KK.DK
ELLER PÅ FACEBOOK/CHRISTIANSHAVNSLOKALUDVALG
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Brændeovne og ren luft i København
Hvad er problemet og hvad kan vi
gøre ved det - set i et lokalt
perspektiv?
Der er i denne tid fokus
på klima og forurening,
specielt CO2 og forurening fra biler er omdiskuteret.
Lige så vigtig er debatten om
forurening fra brændeovne i
byen. Mange boliger er fortsat afhængige af brændeovne som varmeforsyning.
Samtidig bygges der nye boliger og laves byomdannelse
på Christianshavn, men
må man have brændeovn?
Hvad med retten til hygge?
Hvordan skal vi ellers holde
varmen? Spørgsmålene er
mange. Et er sikkert - skal

vi nå en væsentlig reduktion af CO2 inden 2025, og
en væsentlig forbedring af
luftkvaliteten i København,
er alle nødt til at tage fat.
Ikke alle borgere har indblik
i de konkrete udfordringer
og blik for alternative, mere
miljøvenlige muligheder.
Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn sætter i
samarbejde Christianshavns Lokaludvalg temaet om
brændeovne og luftforurening til debat. Debatmødet er
endvidere støttet af Miljøstyrelsen.

Kom og vær med og bliv klogere på udfordringer og muligheder på Christianshavn.
Dato: Den 13. december
2018, kl. 19-21.
Sted: Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53A,
1420 København, 1. sal.
Der er tilmelding efter først
til mølleprincippet og vi
kan være op til 80 deltagere. Tilmelding kan ske
til miljopunkt@a21.dk eller via arrangementet på
Miljøpunktets Facebook,
hvor du også kan læse lidt

Krammepude
Siden juni 2017 har jeg arbejdet med design og udvikling
af en korps- og krammepude
specielt til voksne. At starte
egen virksomhed er både
slidsomt og nervepirrende,
men samtidig har det været
en stor tilfredsstillelse, at
opleve hvordan mit produkt
både vækker glæde, øger
menneskers velbefindende
og forbedrer deres nattesøvn.
Buddypillow’s særlige
egenskaber:
Som et ergonomisk redskab
eller hjælpemiddel, særligt
henvendt til mennesker med
enten fysiologiske lidelser,
smerter, sygdomme eller
aldersbetingede skavanker.
Som en krops-, eller krammepude, som tilbyder alle
brugere en afslappet og ergonomisk korrekt sovestilling. Dens krammevenlige
form skaber øget velvære,
giver tryghed og en mere
rolig nattesøvn.
Buddypillow er multifunktionel og kan benyttes som
nakkestøtte, underarmstøtte, knæ-, og benstøtte.
Puden er også ideel på fly- og
bilrejser.
Buddypillow er fyldt med
Kapok, - et 100% økologisk,
allergivenligt fibermateriale,
som husstøvmider og skimmelsvamp ikke kan leve i.
Kapokfiber indeholder 80%
luft og er det mest åndbare
naturfiber i verden, hvor
dets lette fiberstruktur gør,
at fugt og varme ledes væk
fra kroppen.
Buddypillow har en unik
pasform, som er designet til
at skabe velvære og hjælper
til at stimulere og fremme
den gode nattesøvn.
Det mest interessante ved
udviklingsprocessen har
været, at opleve hvordan
min krammepude gik fra
at have ’et fysisk aspekt’
(komfort og velvære), til
også at rumme ’et psykisk
aspekt’ forbundet med selve
krammet (sænker angst og
uro mm.)
Når vi krammer udskiller
hjernen nemlig nervesignal-

stoffet Oxytocin (et lykke-,
kærligheds- og krammehormon), der har en afgørende
betydning både for vores
fysiske og mentale sundhed.
Af oxytocins mange sunde
virkninger på organismen er
blandt andre, at det sænker
angst og uro, afstresser,
beroligere og søvndysser,
virker antiinflammatorisk
og fremmer healing af sår
og virker desuden slankende
fordi, det øger stofskiftet,
fedtforbrænding og mæthed.
Oxytocin er også det hormon
som stimulere brystmælk
og som knytter moderen til
barnet.
Den nemmeste måde at opnå
oxytocinens lyksaligheder
på, er altså ved at kramme
et andet menneske, men
oxytocin kan bl.s. opnås med
et kæledyr eller en krammepude.
Mange tror, at krammepuder hører barndommen til,
men en krammepude kan
gøre underværker for vores
nattesøvn I form af støtte og
velvære. Faktisk er lysten
til at kramme under søvnen
medfødt.
Min baggrund:
Jeg er en 61-årig kvinde med
stor livserfaring, iværksætterinteresse og en cand. mag.
i Medievidenskab (2007).
Jeg registrerede min virksomhed maj 2018 under
navnet ’Buddypillow.dk’.
På nuværende tidspunkt
producerer jeg selv puderne,
men mit mål er at sætte Buddypillow i produktion.
Jeg er i gang med at udvikle
forskellige ’kropspuder’ med
fokus på krop og velvære.
Med venlig hilsen Birgitte
Buddypillow.dk
Mobil 28432222

mere til programmet.
Ud over borgere og interesserede deltager eksperter inden for området om
brændeovne, varmeforsyning, luftforurening og
forhandlere af alternative
løsninger.
Eventuelle spørgsmål kan
rettes til Miljøpunkt Indre By & Christianshavn,
centerleder Marianne Spang
Bech, mobil 29110030.

På hjørnet af Langebrogade
25 og Langebrogade, er der
en ganske enestående butik.
Den er simpelthen et syn
værd (uanset køn) med sine
(plast-)fostre, graviditetskjoler, vinkende katte og
skiftende opstillinger ude
på fortorvet, hvor der også
står en bambussofa klar,
hvis der ikke ligger en edderkær hund. Man kan jo
sætte sig og kikke på Kanalen, det lille-bitte grønne
anlæg med en stenskulptur
af en ung kvinde, og de tre
flotte træer. Butikken hedder Amoksa, og, er nok mest
rettet mod gravide.
Tekst og foto: Mortan Konoy

Varm suppe på Torvet
Christianshavns bedste – og
eneste – Torv har igennem
sommeren været ramme om
en masse sjove og forskelligartede arrangementer, især
om mandagen. Og nu vil der
igen opstå en lille hyggelig
begivenhed på Torvet, når
Torvenetværket serverer
varm suppe og inviterer til
fællessang mandag den 10.
december kl. 17 til ca. 18.
Mange af jer har sikkert
set på, lyttet til eller deltaget i at danse salsa, plante
særlige stiklinger i små papkrus eller fået fodbad, mens
I hørte smukke historieoplæsninger – alt sammen på
Torvet, oftest om mandage
ved 17 tiden i juli, august og
september?
Eller I har været med til
fællesspisning på Torvet,
hvor Torvenetværksgruppen
havde stillet borde, bænke
og en grill op, og så kom I
med jeres egen mad – eller
skyndte jer at købe ind i
nærmeste butik, så I kunne
lave jeres egne grillstegte
burgere?
Eller måske var I med, da
Torvenetværket sluttede sæsonen af med en anden slags
fællesspisning, idet der var
gratis uddeling af grillstegte

pølser og brød, og derefter
servering af kaffe og kage fra
Torvekiosken? Samtidig var
der mindehøjtidelig for Kim
Larsen, som var død dagen
før, så der var mange mennesker på Torvet, og aftenen
blev fyldt med godt samvær
og fællessange – og hvad
den ene havde glemt, ja, det
kunne en anden huske.
Torvenetværket består af
en gruppe lokale borgere og
institutioner, som forsøger at
skabe et Torv for alle.
Det har igennem sommeren været spændende
at se, hvordan forskellige
arrangementer har formået
at tiltrække de mange forskellige mennesker, som
færdes på Torvet. Og Torvenetværket vil fortsætte
med at ”aktivere” Torvet og
de mange forbipasserende i
det kommende år 2019.
Men kom at være med
til at afslutte året og holde
julemåneden varm mandag
den 10. december kl. 17 – vi
giver den varme suppe og
håber, at I vil være med til
fællessangen.
Jane Lytthans
Medlem af Torvenetværket
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Naturklummen

Ved årets afslutning er
der god grund til at takke
alle de kræfter, der har
været med til at skubbe
på for at få en bedre vandkvalitet i Stadsgraven.
Det nye system er virkelig
en stor forbedring.
Efter mange år med grumset grågrønt og til tider

stinkende søvand, er vandet
er blevet klart igen og man
kan igen se bunden alle
steder. Særlig slemt har
det været i Ydre Stadsgrav,
hvor der har været fugledød
mange somre i træk. Derfor
opstod der panik i juni –
tidligt i den lange tørre sommer - hvor meget af søgræsset pludselig slap bunden og

lagde sig som en grød i alle
kurtinerne (de lige strækninger mellem Bastionerne).
Vi holdt alle vejret for at det
ikke skulle gå galt igen, men
der blev kun observeret et
halv dusin døde fugle og fisk
i hele den varme periode. Det
nye anlæg stod sin prøve!
Søgruppen har efterfølgende

haft et godt møde med de
ansvarshavende for Stadsgraven. Stemningen var
god og man kunne tydeligt
mærke, at de også er glade
for, at de årelange problemer med vandkvaliteten
ser ud til at være løst. Vi fik
gennemgået det nye rørsystem med ny pumpe og fik
kontakter til folk i forvaltningen, hvis der opstår problemer i fremtiden.
Nu er faren drevet over, og
det er tid at nyde efterårets
flotte farvebad – selvom det
er blegnet og vinteren er
over os.
Vinteren har da heldigvis også sin charme. Troldænder, Taffelænder, og
Pibeænderne er alle ankommet fra deres ynglesteder i
nord. Spætten ses dagligt i
”Skoven”, Fiskehejrerne har
atter indtaget Kaninøen hvor
Kragefuglene også samles i
store flokke ved skumringstid, hvor de overnatter. Tiden
vil vise hvilke andre fugle,
der vælger at opholde sig her
denne vinter. I de sidste år
har der været mange Halemejser og Stillidser, mens
det i andre år har været
Silkehaler og Sjaggere, der
har været dominerende.
Sådan er hvert år forskelligt – og det er en del af

fornøjelsen.
Hvis du ser en sjov eller fremmed fugl, er det
muligt at slå et smut forbi
fuglesøjlen ved Dyssebroen.
Her er billeder af Stadsgravens fugle. Søjlen har en side
for hver sæson: Vinter, forår,
sommer og efterår.
Tak for i år og rigtig God Jul
og Nytår til alle på Havnen
P.S: Til dem der læste sidste
måneds naturklumme om
kvashegnet ved broen, har
vi - efter vi fjernede det - nu
alligevel fået tilladelse til
et kvashegn, uden at skulle

betale 40.000kr. om året.
Det var mildest talt helt ude
i hegnet.
Læs mere om vores natur
på: www.christianias-frienatur.dk
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Bjergtaget af Amager Bakke

”Bjergtaget”. ”Taget af bjerget”. Det er et gammelt ord,
som vi, i bjergløse, flade
Danmark ikke bruger. Også
selvom ”bjerg” i myternes
verden blot kan betyde høje,
bakker eller store sten.
I 2019 kommer vi til at
bruge det igen. Nemlig efter
april/forår. Når Amager
Bakke åbner.
Og naturligvis er vi utålmodige. (Næsten) uanset hvor
vi befinder os i byen, troner
den. Bakken.
Kræver, at vi forholder os
til den.
Så det gør vi. Og den får
ingen lunkne følelser.
De har indtil nu været
enten hysterisk begejstrede
eller ditto kritiske.
Undertegnede hørte til de
sidste.For, undskyld mig,
hvor flabet kan man egentlig
være?
At bygge en Bakke af affald på en flad ø, der, fra
1868, med lige dele københavnervid/ og -nedvurdering, har været kendt som
”Lorteøen”, i et land, der, i
Buster Larsens skikkelse
i satireprogrammet HOV
HOV i 1968, stolt promoverede sig som ”Lorteland”?
Og ovenikøbet har man
måttet importere affald fra
England, for at kunne udføre
kunststykket?
Efter at have været oppe

på den, har jeg skiftet mening, og kan kun sige: ”Jeg
ville ønske, Amager Bakke
åbnede i morgen”.
Det ville Patrik Gustavsson, direktør og projektleder,
leder af Fonden m.m., helt
sikkert også.
Men sådan går det, når
man skal lave noget uberegneligt, som aldrig er lavet
før. Der i den grad er banebrydende. Med verdens mest
miljøvenlige og komplicerede
teknologi.
Og som egentlig vel næsten
ikke kan lade sig gøre.
Det er faktisk grunden til,
at Patrik tog opgaven. Som
ellers må siges at kunne
betegnes som en Uriaspost.
Jeg mener, vi har alle hørt og
læst om genvordighederne:
Fejlvurderinger. Forsinkelser. Overdimensioneringer.
Nedsmeltninger. Lån. You
name it: Amager Bakke har
været der.
Men Patrik, der kom til
Danmark fra Sverige for at
få en uddannelse hos Kaospiloterne og som har boet over
Sofiekælderen og arbejdet i
Finansministeriet (bare for
at tage et lille udpluk af hans
tidligere gerninger), smiler
blot, fæstner øjnene på et
punkt ude i horisonten og
siger: ”Jeg kan godt lide at
lave noget, der ikke kan lade
sig gøre”.

Og som vi står der, med
udsigt over til Sverige, havet,
skibene, byens tårne i silhuet, mågerne, der svæver i
øjenhøjde som nordiske ørne,
så giver det perfekt mening.
Naturligvis. For her oppe,
her kan alt lade sig gøre.
Vejen har helt sikkert
været lang og besværlig.
Men, I Guder, når man står
deroppe, så er alt glemt.
Mens han spadserer deropad sammen med Christianshavneren, hilser Patrik på
enhver arbejdsmand, han
møder (og de er mange, for
der er fuld knald på tempoet,
for at få det hele på plads).
Kommenterer, hvad de laver
(”Det er rigtig godt, det der”).
Bøjer sig ned for at fremvise
plastikunderlaget, der er
skal fastsættes på strips, en
efter en. Tager en håndfuld
jord op for at vise, at her
er der blandet tegl i, for at
gøre det lettere. Plukker et
blad af de små planter, der
skal vokse til og give illusion om en vild bjergfauna.
Beder fotografen, der lever
dør-om-dør med Bakken, om
at tage et foto af den, for at
sikre sig, at dens lys ikke
blænder naboerne. Holder
en hjælpende hånd ud, når
der skal spadseres på stien,
der er håndlavet i cement.
Patrik kender hver sten,
hvert bump på vejen.

Og selv journalisten,
der ellers ikke er vild med
højder, føler sig fuldstændig
tryg.
Små lave fyrretræer giver
illusionen om bjerglandskabet. Solen stråler. Magien
breder sig.
Og Patrik fortsætter med
at fortælle: om vigtigheden
af at tage sig ordentligt af
affald, om at skabe sociale
rum for alle (og jo, det vil
være gratis for alle at spadserer op ad bjergstien), om at
fremme alpine sportsudøvelsesmuligheder, om at lære
børn om affald (en hel etage
bliver dedikeret), om at beholde udseendet af en fabrik,
også i den lille cafe øverst
oppe, som kun får et halvtag
og mulighed for en picnickurv/sandwich. Der skal ikke
signaleres feinschmeckeri og
for de få udvalgte.
Amager Bakke er for alle.
Selvom Patrik har trukket en god del af læsset, har
der været mange involveret
i byggeriet. Ca. 200 mænd
arbejde p.t. på højtryk.
Verdens bedste landskabsarkitekter har været ind
over. Klatrespecialister har
kommet med bud til den 85
m høje klatrevæg, hvor man
skal klatre op 2 og 2. Specialister i skiunderlag fra Italien. Landskabsarkitekter af
højeste kaliber. Foruden ingeniører og andre, der tager
sig af tekniske detaljer, som
menigmand og -dame ikke
ved det mindste om. Og
ikke mindst, naturligvis:
de fandenivoldske og superkreative arkitekter bag hele
ideen om en skibakke på et
forbrændingsanlæg- BIG.
Lad os slutte med at vende
tilbage til de gamle nordiske
og keltiske folketraditioner.
Når man, ifølge dem, vendte
hjem efter at være blevet
bjergtagen, ja, så var man…
tungsindig. Sær. Og bagefter
levede den bjergtagne i 2
verdener.
Og undertegnede må indrømme, at det var med
beklagelse fra denne side,
at man begav sig ned efter
en tur på Toppen. At man
bagefter gik og længtes efter
Bakken. At hverdagen på
Stenbroen blev lidt… på alle
måder ”flad”.
Så, hr. Gustavsson, når
du engang kommer op på
din arbejdsplads og ser en
person, der har lænket sig til
et af de små fyrretræer, så er
det bare Christianshavnerjournalisten, der, med åben
mund og polypper, sidder
og ser solen stå op i øst over
vandet og gå ned over byens
silhuettede tårne.
Tror du, læser, at jeg overdriver?
Vent blot. Tålmodigt.
Jeg tror, at når du engang
kommer op på Bakken, så vil
du blive lige så begejstret
som undertegnede.
Amager Halshug.
Ebb

Vil man følge med i fremdriften af Amager Bakken
indtil åbningen, så tjek det
ud på www.facebook.com/
Copenhill.
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Spiser ejendomsspekulanter Rabes?
Det startede med en øl i
det Herrens år 1678, hvor
købmand Rabes åbnede
et brændevinsbrænderi i
Langebrogade 8. Med en
stald til køer, som levede
af masken fra brænderiet.
Kostalden blev senere til
en hestestald, derefter til
saltlager for Irma for, til
slut, i august 1969, at blive
til Georg Stages Mindestue.
Sådan kan det gå. Men øllen
kan stadig nydes her, med
god, gammeldags dansk
mad til. Spørgsmålet er
bare: Hvor længe endnu?
Selve huset er fra 1802.
Fra 1880 var Rabes Have
Christianshavns største
bryggeri. Ikke mindst fordi
ejeren headhuntede Jacobsens brygmester, der oven
i købet tog Jacobsens unge
kone med sig. Jacobsens
tog hævn ved 9 år senere
at opkøbe bryggeriet. Hvad
der skete med konen vides
ikke. Det er ellers helt sikkert en god historie. Men
da tv-serien ”Bryggeren”
skulle optages, brugtes
Rabes Have som kulisse.
Indtil for 8 år siden havde
Rabes virkelig en have. Som
genererede 1/3 af indkomsten. Det satte en ejendomsspekulant en stopper for.
Huslejen blev sat op. Ejerne,
Anders Harud og hans kone
Karoline, der de sidste 14 år
har drevet stedet med stor
veneration for stedets ånd,

kæmper en brav kamp for at
undgå at lide samme skæbne
som Indre Bys Skindbuksen
(der pludseligt og uventet
lukkede i august i år, for så,
i november, at blive reddet
på målstregen) og Hviids
Vinstue, der kæmper for
sit liv. De sidstnævnte har
haft mediernes bevågenhed.
Rabes Have går mere stille
med dørene og lader kampen
gå gennem advokaterne.
Anders, der har en fortid
som reklamefotograf i 22 år i
Sydengland, år med Karoline
med en fiskerestaurant på
Lofoten, bestyrer af kantinen
i Sundholm og restauration
i Grønnegadeteatret, tager
det hele med samme stoiske
ro, som da han som barn
dyrkede fredeligt medefiskeri i Mølleåen eller Furesøen.
Han klapper Kalle, dansk/
svensk gårdhund på 15 år,
som han arvede for 8 år
siden efter Sofiekælderens
Poul Dam. Kalle har sit
eget hjørne med bronze-skilt
(”Kalles Corner”) og er en integreret del af Rabens, hilser
på alle, slikker venligt på
hænder og lever op til sin, for
år tilbage, kåring som Danmarks venligste gadekryds
nr. 2. Også Anders falder
fint ind i stolen ved baren,
hvor stamfolket tålmodigt
venter på, at han afslutter
samtalen med Christianshavneren. Da han, sammen
med 3 håndværkere, i sin

tid på 2 måneder restaurerede restauranten, blev
den, efter en ´70ér brun
fase, ført tilbage til farver,
som det senere viste sig, var
de oprindelige. På trods af
julefrokosttravlheden, der
startede i november, ånder
alt fred og fordragelighed.
Dette er stedet, hvor almindelige folk og fæ har
færdedes siden tidernes
morgen. Hvor folk fra ministerierne og sømænd fra
Georg Stage stødte skuldre.
Hvor arbejdere på vej til
skibsværft dumpede ind før
eller efter arbejdstid. Hvor
Cornelius Vreeswijk sad i
et hjørne, ved bord nr. 2,
og ”drak sig ihjel”. Når han
da ikke digtede smukke
sange, bl. a. til Rabes Have
i juni 1985. Og der kommer
stadig gamle christianshavnere, der kan huske, de som
børn blev sendt ned for at
hente farmand, før han fik
drukket månedslønnen op.
På væggene hænger billeder
af lokalkunstner Lars Helweg, portræt af sømandskongen Frederik d. 6., foto
af Sean Connery som James
Bond med kasket, diverse
gamle Christianshavnerstik
(også af den gamle brandstation, som engang var
nabo) samt et hædersdiplom for bevarelse af dansk
værtshuskultur. Den står
på dansk smørrebrød, pariserbøf, frisk fisk. Samt øl

og snaps. Enkelt, men godt.
Man går også, bortset fra
en enkelt annonce i Christianshavneren og Bien, ind
for mund-til-mund metoden
i forhold til reklame. Alligevel finder selv turister fra
krydstogtskibene herned.
Så dette er lidt ligesom at
være ude og rejse, i indeller udland, og møde et
specielt og uopdaget øde,
fantastisk sted. Bagefter
er man delt mellem ønsket
om at fortælle alle om det
og ønsket om, at ikke for
mange skal opdage det.
Så: hvisk dette videre.
Men råb ikke for højt op
om det. Vi vil gerne bevare
det. Men præcis som det er.
Livets og udviklingens dilemma. At beholde nogle
steder, hvor historien kan
stå stille. Og hvor vi kan
stresse af, mens nutiden
turboer videre derudaf.
Hos Rabes kan man. Endnu.
Lad os værne om Storbyens
Små Oaser. Uanset om det
er bemandede legepladser på
Volden, cafeer fra 1678 eller
købmanden i Strandgade,
der er truet med lukning.
ebb

Café Rabes Have, Langebrogade 8, åbent: onsdag til
fredag kl. 11-16. lørdag/søndag kl. 11-17. Tlf. 32573417

JUL PÅ TORVET
SØNDAG DEN 2. DECEMBER, KL. 16 - 18

KOM OG VÆR MED, NÅR VI TÆNDER LYSENE
PÅ JULETRÆET PÅ CHRISTIANSHAVN TORV
Slutningen af november- og roser og morgenfrue står stadig i fuld
flor (her på Christiania). Mon vi får en Gylden Jul?
ARRANGEMENTET ER STØTTET AF LAGKAGEHUSET, SUPERBRUGSEN OG IRMA - TAK!

Tekst og foto: ebb
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Christianshavns
Beboerhus
December & Januar
Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml. kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00. Facebook: Christianshavns Beboerhus

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer

Tirsdag 4/12
Sesamristet laksefilet og pasta med tomat,
chili og lyse rosiner

Onsdag d. 5/12 kl. 20.00 (Cafeen).

Torsdag d. 6/12
Estragon og hvidløgs marineret kylling med
svampesauce og ovnstegte kartofler

Torsdag d. 6/12 kl. 16.00 (Caféen).

Tirsdag d. 11/13
Lasagne med ricotta, spinat og krydret
tomatsauce. Frisk revet parmesan
Torsdag d. 13/12
Langtidsstegt flæskesteg med chorizo,
tomater, chili og bønner
Tirsdag d. 18/12
“Harira“ Marokansk kikærtegryde med
tomater, peberfrugt, løg og varme
krydderier. Serveret med urterørt friskost
Torsdag d. 20/12
Langtidsbagte andelår med blå blommer,
stjerneanis, soya og chili. Jasminris
Dagens salat og friskbagt brød ad libitum
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk. Der kan bestilles en uge
frem.
Bestilte billetter skal afhentes på dagen
senest 18:30. Aflysning senest dagen før.

Lukkedage i julen
Beboerhuset holder lukket fra fredag d.
21/12 kl. 17 og åbner igen mandag d. 7/1 2019.
Vi har dog åbent om aftenen d. 27/12 i
salen i forbindelse med Galemandsbanko
- Vi ønsker alle en god jul og glæder
os til at se jer igen i det nye år.

Little Village Country Xmas Show
Fernisering: Hanne Tang

Hanne Tang åbner sin udstilling af akryl- og oliemalerier i
Beboerhuset.
Lørdag d. 8/12 kl. 17-01 (Hele huset). Entré (koncerter) 50 kr.

Winterfest 2018

Beboerhuset inviterer til en farverig fejring af det blomstrende
københavnske uafhængige musikmiljø. DJ’s og pladesalg fra de forskellige undergrundslabels, koncerter med bl.a. Himmelrum,
Ying-Hsueh Chen og meget andet.
Mandag d. 10/12 kl. 20.00 (Caféen). Entré: 100 kr.

Nulle og Verdensorkestret +
MC Einar

‘En Aften på Havnen’ er et lokalt forankret musikalt projekt, der
tager udgangspunkt i de kreative kræfter, der bor og lever på
Christianshavn.
Tirsdag d. 11/12 kl. 19.30 (Caféen). Gratis entré.

Release koncert: Melt

Melts soniske smeltedigel af 70’er-inspireret jazz udfolder sig som
kvartet under ledelse af bassist og komponist Nicolai Kaas Claesson.
Onsdag d. 14/12 kl. 20.00

Litteratur møder jazz:
Knud Romer + Zeuthens store Claus

Beboerhuset inviterer sammen med Amardillo Events til en helt
særlig aften, hvor den store danske Romer med fornavnet Knud har
fået frit ord, og Jazzmaestroen Jesper Zeuthen har tilrettelagt to
musikalske indslag med fokus på improvisation og nærvær.
Tirsdag d. 18/12 kl. 20.30 (Cafeen). Entré: 50 kr.

Django Bells - julejam

Christianshavneren nr. 9 / December 2018

Torsdag d. 27/12 kl. 20.00 (Salen). Forsalg: 60 kr.

Bridge

Det fedeste, mest gale og hyggeligste bankoarrangement i
København er tilbage. Vi har som altid musik og gale gale
bankoværter, som forstår at underholde! Medbring det gode humør
og inviter din galeste bankomakker. Billetter på place2book.com

Christianshavns Bridgeklub: Mandage kl.
18.30 - 22.15 i sæsonen (jan-april og sepdec). www.christianshavnsbridge.dk

Galemandsbanko

Fredag d. 18/1 kl. 21.00 (Cafeen).

Release: Rebekka Thornbech
Nyt album: ‘A year in a life’

Tirsdag d. 29/1 kl. 20.30 (Cafeen). Entré 50 kr.

Django Jam

Fredag d. 1/2 kl. 20.00 (Cafeen). Entré 50 kr.

Kim Jezus - 50 års jubilæumskoncert
Lørdag d. 2/2 kl. 18.00 Entré 125 kr.

Snow Fox 2019
Country and roots festival

Filmklubben
Hver onsdag kl 19.00 viser vi filmperler i
beboerhusets lille biograf. Vi viser film
under forskellige temaer og genrer. Det er
ganske gratis, og du kan købe øl eller
sodavand og gode kaffer i cafeen, som du
meget gerne må tage med i biffen.
Meld dig ind i Facebook-gruppen Filmklubben i Christianshavns Beboerhus, og se det
kommende filmprogram.

Cirkeldans
Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 40,- pr. gang.

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Foodsharing kick-off
Beboerhuset har netop startet et samarbejder med
Foodsharing Copenhagen, og vi glæder os til at introducere konceptet for alle interessede i det nye år. Et introduktionsmøde
vil blive snart blive annonceret, så man kan komme og høre mere
om projektet, få en bid gratis mad og høre om, hvordan man kan
hjælpe til. Så hold øje med information i Beboerhuset og på facebook. Foodsharing Copenhagen har i flere år organiseret udlevering af mad, der ellers ville være smidt ud. En lang række aftaler
med supermarkeder, bagere og grøntsagsforhandlere gør, at de kan
afhente maden og efterfølgende dele maden ud gratis. Alt sammen
for at bekæmpe madspild. I Osramhuset på Nørrebro er der maduddeling hver lørdag, i Karens Mindes Kulturhus i Sydhavn har man
uddeling hver onsdag. Christianshavns Beboerhus arbejder for at
få en uddeling hver mandag. Vil du være med i projektet?
Skriv til oline@beboerhus.dk.

Månedens kunstner: Hanne Tang
Hanne Tang begyndte at male
tilbage i 1990, hvor det
startede med farveblyanter
og akvarel. Siden har hun
fundet stor glæde i at male
på lærred. Hendes malerier
er inspireret af mennesker,
som hun møder på sin vej,
derfor vil du altid kunne se
et eller flere mennesker på
hendes malerier.
Ofte får malerierne en “tur”
i vand, der gør at farverne
glider eller krakelere, og
strukturen i maleriet bliver
ændret, og mere spændende at
se på.

Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk/ tlf.: 32 59 57 29

Croquis
Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transitten. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej; vi har
tegnebræt. Holdet er uden underviser, men
Beboerhuset sørger for at booke model.
Ingen tilmelding, bare mød op!

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr (kan være forhøjet ved
særarrangementer).
Begynderundervisning/Intro til argentinsk
tango med Ann Berit Sourial og
Gunner Svendsen: kl. 18.30-19.30 (Ingen
tilmelding. kom med eller uden partner).
Pris: 60 kr. (100 kr. inkl. entré).

Lokaler m.m.
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30
- 21.00.
Lejepriser: 10 kr. i timen for lokale + 15
pr. person i timen (ved undervisning/erhverv
20 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest
Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.
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Nyt fra Lokalrådet

Christians Kirke

December 2018/ januar 2019
over, at hun er blevet hædret
for sit store engagement i år.

Koncerter
Den forgangne måned i
Christians Kirke har blandt
meget andet budt på et forrygende gensyn med Lis
Sørensen, der fyrede op for
en musikalsk fest, som samtidig støttede et rigtig godt
formål – indtægterne fra
koncerten gik til organisationen Skyggebørn, som
hjælper børn i sorg.
Overflødighedshornet af
musik fortsætter i hele julemåneden og byder på genhør med store navne som
Caroline Henderson, Paul
Potts og Marie Carmen Koppel, der spiller allerede udsolgte koncerter. Der er dog
stadig rig mulighed for at
forkæle øregangene, hvad
enten man er til klassisk, pop
eller svingende klassikere,
som december måned rundes
af med i Christians Kirke.
Læs mere om de enkelte
koncerter og hold i øvrigt øje
med kirkens aktiviteter på
hjemmesiden, www.christianskirke.dk, og på Facebook.
Lørdag d. 1. december kl.
16.00: Operakoncert med
Stig Fogh Andersen
Oplev musik af blandt andre Schubert, Schumann,
Donizetti, Scot Joplin og
Britten, når tenor Stig Fogh
Andersen giver koncert i
anledning af udgivelsen af
selvbiografien ’Aldrig en
kedelig tone!’. Han akkompagneres af pianist Kristine
Thorup. Fri entré.
Søndag d. 2. december kl.
17.00: Rasmus Lyberth
Billetter á 205 kr. via ticketmaster.dk
Mandag d. 3. december kl.
19.30: Scandinavian Brass
Quintet
Festlig julekoncert arrangeret af Kammermusikforeningen af 1887. Alsidigt program fra nutidig til
400 år gammel musik, som
genremæssigt spænder fra
renaissance til swingende
julemusik. På aftenen får
kvartetten selskab af sopranen Anne Sophie Hjort
Ullner.
Entré: 125 kr. – reduceret
pris ved medlemskab af
Kammermusikforeningen af
1887. Stud.: Fri entré.

Salmemaraton
Salmemaratonet i kirkerne i
Amagerbro Provsti kommer
den 23. januar igen til Christians Kirke. Her synger vi
salme nr. 466-486. Vel mødt
til salmesang kl. 17-19.30.

Tirsdag d. 4. december
kl. 19.30: Kammerkoret
Carmina
Musik af bl.a. Jean Sibelius,
Francis Poulenc og Carl
Nielsen.
Entré: 100 kr. Stud./pens.:
75 kr. Billetsalg i døren.
Onsdag d. 5. december kl.
19.30: Amaze
Jazz, opera og soul
mødes i den nydannede
trio bestående af Veronica Mortensen, Christina
Boelskifte og Andrea Pellegrini. Billetter á 225 kr.
via ticketmaster.dk
Torsdag d. 6. december
kl. 19.30: Anne Dorte
Michelsen
Billetter á 255 kr. via ticketmaster.dk
Lørdag d. 8. december kl.
20.00: Hanne Boel
Billetter á 300 kr. via ticketmaster.dk
Mandag d. 10. december
kl. 20.00: Nye Toner
Julekoncert med vokalensemblet, der har sin faste
base i Christians Kirke.
Gæstedirigent Bo Asger
Kristensen. Fri entré.
Lørdag d. 15. december
kl. 14.00: Operettekompagniet
Billetter á 300-350 kr. via
www.operettekompagniet.
dk
Tirsdag d. 18. december
kl. 20.00: Julekoncert
med Bobo Moreno
Julekoncert med Bobo Moreno og et hold af fem stærke
musikere, som får Christians
Kirke til at svinge med nogle
af jazz- og popmusikkens
mest elskede klassikere. Billetter á 270 kr. via billetto.dk
Lørdag d. 5. januar kl.
17.00: Dissing og Las feat.
Dan Hemmer
Billetter á 225 kr. via ticketmaster.dk
Mandag d. 7. januar kl.
19.30: Støvletkatrines
Jammerkommode og
Katastrofeorkester
Traditionsrig nytårskoncert, der sikrer, at lattermusklerne også bliver rørt.
Arrangeret af Kammermusikforeningen af 1887.
Pris: 125 kr. i døren eller
gennem medlemskab. Stud.:
Fri entré.

Gudstjenester
December og januar
December

Januar

Søndag d. 2. December
1. s. i advent
Højmesse kl. 10
v/ Flemming Pless

Søndag d. 6. Januar
Helligtrekonger
Højmesse kl. 10
v/ Flemming Pless

Søndag d. 9. December
2. s. i advent
Højmesse kl. 10
v/ Flemming Pless

Søndag d. 13. Januar
1. s. e. Helligtrekonger
Højmesse kl. 10
v/Flemming Pless

Søndag d. 16. December
3. s. i advent
Højmesse kl. 10
v/ Pia Søltoft

Søndag d. 20. Januar
2. s. e. Helligtrekonger
Højmesse kl. 10
v/Pia Søltoft

Søndag d. 23. december
3. s. i advent
Højmesse kl. 10
v/ Flemming Pless

Søndag d. 27. Januar
3. s. e. Helligtrekonger
Højmesse kl. 10
v/Tine Berg Krogstrup

Søndag d. 30. December
Julesøndag
Højmesse kl. 10
v/ Flemming Pless

Søndag d. 3. Februar
4. s. e. Helligtrekonger
Højmesse kl. 10
v/Flemming Pless

Jul og Nytår i Christians Kirke
Juleaften
– mandag d. 24. december
Kl. 10.00:
Børnejulegudstjeneste for
hele familien med juleklip
og knas, Jesusbarnet og
jubelråb
v/Flemming Pless
Kl. 14.00:
Julegudstjeneste v/Pia
Søltoft
Kl. 16.00:
Juleaften i Christians Kirke
v/Flemming Pless

Kl. 23.30:
Midnatsgudstjeneste v/Pia
Søltoft
Anden Juledag
– onsdag d. 26. December
Højmesse kl. 10.00 v/Pia
Søltoft
Nytår
– mandag d. 31. December
Nytårsmesse kl. 23.25 v/
Flemming Pless

Christianshavns Lokalråd
har haft både et roligt og et
travlt år.
Roligt, fordi vi ikke har brugt
megen tid på møder og intern
administration i dette år.
Travlt, fordi vi har været
meget aktive i det lokale
liv hele året. Først og fremmest har vi været meget
aktive under forberedelserne
for, at jubilæumsåret skulle
fejres ordentligt.. Og vi er
stadig med til at afslutte og
dokumentere årets mange,
spændende begivenheder.
Christianshavns Lokaludvalgs ”Havnens Pris” gik
i dette jubilæumsår til en
central person i Lokalrådet, Birte Pedersen. Hun
har med stort engagement
gennem årene været igangsætter for vigtige kampe for
bl.a. bedre tilgængelighed i
bydelen, for bedre parkeringsafmærkning bl.a. langs
kanalerne og for plejecenter
på Christianshavn. Hun
har også deltaget ihærdigt
i de store Prinsessegadedemonstrationer med skolebørnene, hun indsamlede
tusindvis af underskrifter
mod Egeraaths 55 meter
høje huse og i sin kamp mod
Trangravsbroerne syede hun
det kæmpe banner, som blev
hængt op på husgavlen på
Islands Plads. Og så er der
mange, mange flere sager,
som Birte Pedersen har
været med i og som hun
stadig kæmper for, så Lokalrådet er glade for vores ihærdige ildsjæl, og vi glæder os

Lokalrådet har i hele sin
levetid været med til at
arbejde for et Torv for alle.
Der har været mange forsøg
på at forandre Torvet både
fysisk og mentalt, men det
synes stadig svært at skabe
det gode fælles liv, som så
mange gerne vil have på Torvet. I dette år er der opstået
en ny gruppe, Torvenetværket, bestående af borgere
og institutioner i bydelen,
og formålet er at vise, at
der egentlig er mange gode
oplevelser, som vi kan dele
med hinanden med Torvet
som ramme. I december kan
vi både se Lokaludvalgets
juletræ blive tændt og drikke
gløgg eller kakao søndag
den 2. december – og spise
Torvenetværkets varme
suppe og synge fællessange
mandag den 10. december
kl. 17. Lokalrådet deltager
i det hele.
Christianshavns Lokalråd
fyldte 50 år den 17. april i
år, desværre har vi endnu
ikke haft tid til at fejre det
runde tal. Men vi har netop deltaget i fejringen af
Sundby Lokalråds 50 års
jubilæum. Under fejringen
kunne vi, sammen med andre af Københavns stadig
eksisterende Lokalråd, erindre hinanden om de mange
gode samarbejder, vi har
haft igennem årene. Vi er
alle travle i vores bydele
med lokale sager, men der
var flere forslag til samarbejde over bydelsgrænserne
i fremtiden.
Christianshavns Lokalråd kan kontaktes gennem
formanden, Jane Lytthans, på tlf. 32549226,
og hjemmesiden kan ses:
christianshavnslokalraad.dk
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Natkirken
Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23. Aftenens
musik begynder kl. 20, nadverandagt kl. 21.30, fælles
aftenbøn kl. 22.45.
Fredag d. 7. december
Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette
Gemzøe. Tegneøvelser i form
og opløsning af form ved
kirkens døbefont. Kirken
stiller materialer til rådighed.

Fredag d. 11. januar.
Guitarist Rune Højmark
åbner Natkirken efter jul
Højmarks musik er en rejse
ind i et meditativt univers af klange og lydsfærer.
De originale kompositioner
fremføres på forskellige
strengeinstrumenter, hvor
især pedal steel guitaren er
i centrum.
Fredag d. 18. januar
Stilhed og musik

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
December og januar
December

Januar

Søndag d. 2. December
1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Tirsdag d. 1. Januar
Nytårsda
Musikgudstjeneste kl. 14.00
v/ Finn Damgaard

Julepause 21. december til og
med 4. januar

Søndag d. 2. December
Balletgudstjeneste kl. 15
v/ Susanne Møller Olsen

Koncerter

Søndag d. 2. December
Balletgudstjeneste kl. 18
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 6. januar
Helligtrekongers søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 14. december
Med trompetist og komponist Carsten Lauridsen
Lauridsen vil spille musik,
der inviterer til ro og refleksion.
NB! Årets sidste Natkirke

Drengekoret Dresden
Kreutzchor synger julen
ind
Torsdag d. 6. december 2018
kl. 19.
Et af verdens ældste og mest
berømte drengekor gæster
kirken og synger tysk, engelsk og fransk julemusik.
Billetter købes på ticketmaster.dk.
Entré: 245
De ni læsninger til advent
Lørdag d. 8. december 2018
kl. 16.
Kom og syng julen ind ved
denne gudstjeneste, hvor
sognebørn læser teksterne,
og Vor Frelsers Kantori,
Kammerkoret Tourdion og
FDF Christianshavn Brass
Band synger og spiller for.
Dirigent: Lars Sømod. Fri
entré.
Klokkespillets 90-års fødselsdag
Fredag d. 14. december 2018
kl. 13.
Vor Frelsers Klokkespil
fylder 90 år! På dagen vil
der være fortælling om klokkespil, åbning af en udstilling i tårnet om kirkens
klokkespil og selvfølgelig en
koncert kl. 15 — med Vegar
Sandholt. Derefter fødselsdagsreception i kirken. Alle er
velkomne, fri entré.
Konservatoriets Børnekors Julekoncert
Søndag d. 16. december 2018
kl. 15.
Konservatoriets store børnekor synger for til fællessang på julesalmerne under
ledelse af Bente ColdingJørgensen. Fri entré.

Fredag d. 25. januar
Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette
Gemzøe. Vi laver tegneøvelser i konturstreg ved orglet
og de bærende elefanter med
henblik på at koordinere
hånd og øje.

Anne Linnet — julekoncert
Lørdag d. 22. december kl.
14
Traditionen tro afslutter
Anne Linnet sin turné med
en julekoncert i sin egen
lokale kirke på Christianshavn. På programmet er
sange fra Linnets Jul og
sange, vi kender og kan
synge med på som Barndommens Gade, Tusind Stykker
og Lille Messias. Billetter
købes hos Billetto.dk.
Illuminationskoncert
Søndag d. 23. december 2018
kl. 17.
K u n s t n e r d u o e n
Steen&Hejlesen laver en ny
juleforestilling — stadig med
Lars Sømod ved orglet, men
nu med gregoriansk korsang
og funklende orgelmusik af
Maurice Duruflé. Fri entré.
La Nativité du Seigneur
Søndag d. 6. januar 2017
kl. 15.
Olivier Messiaens store julemeditation opføres af Lars
Sømod ved orglet — en eftertænksom og sprudlende
hilsen til det nye år. Fri
entré.
30 år ved elefantorglet:
Fra Batalje til Tunger
af ild
Søndag d. 13. januar 2019
kl. 15.
Jens E. Christensen fejrer
30 år ved elefantorglet med
musik af Aguilera de Heredia, Joao Carvalho, Nikolaus
Bruhns, Johann Sebastian
Bach, Niels W. Gade og Sven
Erik Werner. Fri entré.

Vil du være minikonfirmand?
Til januar tilbyder vi nemlig
alle, der går i 3. og 4. klasse
på Christianshavns Skole og
Døttreskolen, at deltage i et
minikonfirmandforløb ved
kirken. Du får en oplevelse
af, at Vor Frelsers Kirke
også er din kirke. Vi skal
synge salmer, høre bibelske
fortællinger, være kreative
og snakke om stort og småt.

Vi mødes 8 gange. Første
gang er onsdag d. 23. januar
kl. 14.15-15.30.
Tilmelding sker til kordegn
Louise Dinesen.

Onsdag d. 5. December
Julegudstjeneste for udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ Finn Damgaard
Fredag d. 7. December
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 8. December
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 8. December
De 9 læsninger kl. 16
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 9. December
2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 14. December
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 15. December
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 16. December
3. søndag i advent
Højmesse med Lucia v/ DKDMs børnekor kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 23. december
4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Lars Sandbeck
Mandag d. 24. December
Julegudstjeneste kl. 14
v/ Marlene Lindsten
Mandag d. 24. december
Julegudstjeneste kl. 16
v/ Susanne Møller Olsen
Mandag d. 24. december
Juleløses Jul i Den Grå Hal
kl. 19.30
v/ Marlene Lindsten
Tirsdag d. 25. december
Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Onsdag d. 26. december
Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 30. december
Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 11. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 12. Januar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 13. Januar
1. søndag efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 18. Januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 19. Januar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 20. Januar
2. søndag efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 25. Januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 27. Januar
3. søndag efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Salmemaraton
Sammen med de andre kirker i Amagerbro provsti synger vi os igennem hele Den
Danske Salmebog i løbet af
2 ½ år. Vi mødes hver anden
uge fra kl. 17.30-19.00 i en af
kirkerne på enten Christianshavn, Islands Brygge eller
det indre Amager og synger
15 salmer fra salmebogen.
Midtvejs holder vi en kort
pause med gratis sandwich,
te og kaffe.
Onsdag d. 5. december
Simon Peters Kirke, salmerne 436-450.
Tirsdag d. 8. januar
Vor Frelsers Kirke, salmerne
451-465.
Onsdag d. 23. januar
Christians Kirke, salmerne
466-480

Menighedsplejen
på Christianshavn
Læs mere på Christians
Kirkes og Vor Frelsers
Kirkes hjemmesider om
kommende arrangementer.
Julegløgg tirsdag d. 11. december kl. 14
Som altid ønsker vi hinanden
glædelig jul og siger tak for
et godt, hyggeligt og spændende år i Menighedsplejen
over et glas gløgg i december.
Vel mødt i Stanleys Gaard!
Julehjælp
Ved Menighedsplejen for
Christians Kirke og Vor
Frelsers Kirke.
Skema til ansøgning om
julehjælp kan hentes på
kordegnekontoret.
Ansøgningsfristen er mandag d. 10. december, og julehjælpen uddeles torsdag d.
20. december mellem kl. 16
og 17 i Stanleys Gaard.

Menighedsplejens Nytårskur
Nytårskuren finder sted
tirsdag d. 15. januar kl. 13
i Stanleys Gaard. Vi spiser
traditionen tro frokost sammen og hygger med kaffe og
lidt underholdning. Billetter
koster 100 kr. og kan købes
på kordegnekontoret fra d.
14. december-5. januar.
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Læserbrev

Danmark skal
ikke blive en delstat i Europas
Forenede Stater

”Borte/væk” med bemandet legeplads
på Christianshavns Vold? Nej tak
Christianshavns Volde,
ja, det ved vi nok har været
her siden 1600-tallet.
Men hvor mange ved,
at på voldanlægget på
Elefantens Bastion i
1930érne kom landets
første sandlegeplads
(hvilket betød, at man
kørte en masse sand op
på Volden, hvor børnene
så kunne lege)? Eller at
legepladsen var blandt de
5 første bemandede legepladser, som Københavns
Kommune startede i 1939?
Så lang er traditionen for
bemandede legepladser
på Christianshavns Vold.
Det kunne være blevet en saga blot.
For Teknik- og Miljøforvaltningen anmodede d.
7/11 2018 om lukning af
samtlige i Københavns kommunes bemandede legepladser. Der var mulighed
for indvendinger mod forslaget indtil d. 19/11 2018.
En uhørt kort tidsfrist for et
forslag, der kunne ramme
alle 26 af kommunens med
pædagogisk personale bemandede legepladser. Christianshavns Lokaludvalg
har da også indgivet en
klage over, at forslaget ikke
rettidigt er blevet sendt
til høring i Lokaludvalget.

Københavnske forældre var
i oprør og demonstrerede
torsdag d. 15 november med
at danne en menneskemur
om Gunløgsgades legeplads.
Over 5.000 skrev lynhurtigt
under på underskriftsindsamlinger imod forslaget.
Forståeligt nok, for
det vil være et stort tab
at miste de små åndehuller, legepladserne er.
26 stk. bemandede legepladser, med hver deres særpræg.
Nogle for de mindste, andre
for større. Trafiklegeplads.
Bondegårdsdyr. Indendørs.
By-oasens legeplads med
dyr og grøntsager/ blomster.
Og så Christianshavns
Vold legeplads. Med den
7000 m2 store matrikel,
der blev renoveret 2010.
Og hvor alle christianshavnere/ københavnere, med
stort blik til himlen, kan
bruge: boldbaner (både
basket-/tennis-/bordtennis-/rundbold-/fodbold/ og
svævebane), byggepladser,
cykler, go-carts, gynger,
klatreredskaber, legeskib,
sandkasse, bålplads. På
varme dage soppebassin
med vand. Toilet- og puslefaciliteter. Mulighed
for at spise madpakker.
Hvor mange ansatte mennesker var det så, man
mente ikke at have råd til?

Ja, på Christianshavns Vold
drejer det sig om 2 fuldtidsstillinger (om sommeren dog
med hjælp af nogle vikarer).
Disse to personer hjælper
dagligt, fra kl. 9 til ca. 17, op
til 20 institutioner og et utal
af forældre med småbørn.
Sidst legepladserne var i farezonen var i 2007, hvor det
blev afværget. Efterfølgende
overgik de til Teknik- og
Miljøudvalget (Ret specielt
for et børn- og unge-regi).
At man så meget som
har tænkt på, igen, at
ville lukke så populært et
tiltag, som kommer alle
til gode, rige som mindre
rige, synes uforståeligt.
Ved redaktionens deadline blev det i sidste øjeblik
besluttet, at man beholdt
personalet på bemandede
legepladser og toiletter,
og i stedet ville skære ned
på udvalgets administration, rejser, kampagner.
Det glæder vi os over.
Over hele København.
Også på Christianshavn.
Men tro os, faren er ikke
drevet over. Om et års tid
kan den dukke op igen.
Så: støt op om det gode initiativ, som københavnske bemandede legepladser er. Og
har været. Lige siden 1939.
Brug dem. Påskøn dem.
Med viden om, at selvom

børnene eventuelt skulle
være uledsagede, er der pædagogisk personale, som sørger for aktiviteter og holder
øje med ungerne. Samt sørger for, at legepladsen ikke
bliver tilflugtssted for handel
med stoffer eller kriminelle
bandemedlemmer. Alle
årets hverdage: mandag
til lørdag, mellem kl. 9 til
16.30/17 (alt efter årstid).
Og vær parat til at tilkendegive deres værdi, hvis
sparekniven igen skulle
have dem i kikkerten.
Tekst: ebb
Foto: Emilie

Bemandet legeplads, Christianshavns Voldgade 36,
åben: kl. 9-16.30/17. Gratis
adgang.

Af Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU og medlem af Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By
EU-kommissionens for- terråd og under 2 % af stemmand Jean Claude Juncker merne i EU-parlamentet.
har foreslået, at EU skal
kunne træffe flertalsafgørel- Det er derfor på tide, at vi
ser inden for udenrigs- og begynder at flytte magten
skattepolitikken. Hvis det tilbage til Danmark. Ikke for
vedtages vil det betyde, at at vende ryggen til Europa
Danmark mister vetoretten og verden. For vi har virkelig
inden for de spørgsmål, der brug for internationalt sabliver overstatslige. Junck- marbejde. Men vi må aldrig
ers udtalelser kommer sam- acceptere, at demokratiet
tidigt med, at EU styrkes på går tabt. Derfor vil det være
det militære område, og at bedre for os at frigøre os fra
Danmarks regering overve- EU og styrke det nordiske
jer dansk deltagelse i EU’s samarbejde. Norden kan
blive et Canada i Europa.
bankunion.
Vi kan vise unionen i syd, at
U n i o n s t o g e t f o r t s æ t t e r det er muligt at samarbejde
således i retning af øget og samtidigt sikre et levende
centralisering af magt, og demokrati, høje miljøstandhvad værre er, så svækkes arder, et velfærdssamfund
demokratiet når EU får mere og et globaludsyn. Ja til
magt. Folketinget lavede en verden – Nej til EU!
undersøgelse i 2015 om hvor
stor en del af EU’s direktivforslag, der behandles af
Folketinget. Konklusionen
var, at kun 10 % af EU’s
direktivforslag behandles af
Folketinget og at 90 % af EUforslagene kun behandles af
EU før de bliver til lov.
Demokratiet er derfor under
pres, og de fleste af vores
politikere har ingen indflydelse på de love der kommer
til at gælde i Danmark og
her på Christianshavn. Danmark har desuden kun 1,1 %
af stemmerne i EU’s minis-
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Nord- og Midtdyssevejen asfalteres
I de sidste dage af november
blev Nord- og Midtdyssevejen
asfalteret. Til glæde for dem,
der var trætte af grusstiens
sommer-støvskyer og regnvejrets vandpytter-fælder.
Til sorg for nostalgikerne,
der syntes, Staden normaliseredes mod et almindeligt
parkområde. Døm selv, hvis
du går tur på de kanter.
Tekst og foto: ebb

Sandskulptur udstilling
Man kan få nok, selv af en
god ting. Og hvis nogen bliver grebet af julekuller under
vandring med familie eller
venner på Christianias Julemarkedet, kan man altid
snige sig over på legepladsen
ved Loppebygningen, hvor
der er sandskulptur udstilling, og sidde i fred og mag og
drømme sig mod sommer, sol
og sandstrand
Tekst og foto: ebb
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Bank- og Sparekassemuseet søger frivillige
I oktober 2018 åbnede Bankog Sparekassemuseets nye
særudstilling ”Christianshavn gennem 400 år”.
Udstillingen viser gennem
historiske højdepunkter,
hvordan Christianshavn
blev til, og hvordan bydelen
har udviklet sig. Udstillingen har resulteret i et øget
antal besøgende, hvilket er
derfor, at vi nu søger nye
engagerede frivillige.

Anbefaling
Kære venner giv jer selv,
venner og børn, den skønne
oplevelse at se den store
Thomas Winding udstilling i kælderen i den sorte
diamant ( rotunden ). Entre
60kr for gæster over 18 år og
gratis for gæster under 18 år
. Åbent man-fre 8-21 lør 9-19
søndag lukket indtil 2. Februar 2019. Bliv ikke skuffet
over indgangen ,der båede
er uvelkommen og koksgrå,
foråbnes døren er alt det
triste slut! Et væld af skønne
fortællinger,film, tegninger,
collager og malerier byder
dig velkommen. Store scenografiske rum i skønne farver,

et hav af fine skabe og kommoder til at gå på opdagelse
i, DR som legeplads med tvapparater og videoskærme
med film i som er til at lege og
kravle på, nissens træ, prinsens gang med lysekroner og
heste malerier, Kurts lille
båd ved badebroen og en fin
biograf med røde plyssæder
og stort lærred. Jeg var på
udstillingen i seks timer og
nød hvert minut. Der kan anbefales at se biografens program først, selvom der er film
i alle stuerne, nok til flere
dages underholdning. Det
er en vidunderlig udstilling,
og ja, man savner de skønne

tider med tid til fordybelse,
nærhed, eftertanke, kunst,
kys og kærlighed. Tak kære
Thomas må dine fine ord og
billeder aldrig blive glemt!
Og kære venner, tiden iler,
skynd jer ind og se udstillingen inden det er for sent!
Gid udstillingen herefter må
rejse ud i verden, hvor der er
alt for få drømme og alt for
megen krig og ulykke . Verden trænger til mere Thomas
Kærligste hilsner fra julie

Om museet:
Museet er beliggende i en
gammel købmandsgård,
der tidligere har været ejet
af Peter F. Heering, der
kendes som producenten af
den verdenskendte kirsebærlikør, Cherry Heering.
I Heerings gamle produktionslokaler har Bank-og
Sparekassemuseet befundet sig fra slutningen af
1970’erne og består nu af
tre forskellige udstillinger:
1. Bankhistorie og C. F. Tietgens mindestuer
2. Christianshavn gennem
400 år
3. Heerings vinkælder

Igennem disse tre udstillinger kan man som gæst
få indblik i den bydel, som
museet ligger i, selve købmandsgårdens historie samt
C. F. Tietgens indflydelse på
Danmark, og hvordan banker tidligere har fungeret.
Som frivillig har du ansvaret
for at svare på spørgsmål om
de forskellige udstillinger
på museet og at sørge for, at
alle gæster bliver registreret
med vores gæstetæller samt
at sikkerheden på museet er
i orden.

Det vil dog være en fordel,
hvis du er frisk på som minimum at være frivillig 2 dage
om måneden.
Hvis det lyder som noget for
dig, kan du kontakte Martin
Nøhr Åskov Hansen på telefonnummer: 61604635 eller
skrive en mail til bankogsparekassemuseet@gmail.
com.

Du vil blive en del af et lille
og helt specielt museum,
hvor vi har en afslappet
omgangstone og et godt fællesskab. Du behøver ikke at
have indgående kendskab
til bank- eller christianshavnerhistorie, da du vil få
udleveret materiale, der kan
hjælpe dig godt på vej. Det
vigtigste er, at du er udadvendt, glad og god til mennesker. At være frivillig på
Bank-og Sparekassemuseet
skal kunne passe ind i dit
liv, og derfor kan vi løbende
tale om, hvor mange vagter,
der er passende for netop dig.

Genial julegaveidé:

Kim Larsen mindebilledet i Prinsessegade
Nu som T-shirt, muleposer, kopper, pyntepuder,
plakater, på lærredstryk og indrammet.

Se udvalget og køb dem

på www.womanifesto.shop
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Om Sofiegården 1968-69
Efter at der i årevis fra en
vis borgerlig side er blevet vrænget af næsten alt,
der havde noget med ‘generationen fra 1968’ at gøre
– “dem der i dag sidder
på flæsket og de fede stillinger” – så har to seriøse
personer nu taget initiativ til
at samle en noget mere nuanceret beskrivelse af, hvad
der skete for os, der dengang
var 20-25 år. En velvoksen
bog på næsten 300 sider
med hele 31 bidrag-yderes
(især kvinders) historier,
erindringer og erfaringer er

det blevet til. Titel: STEMMER FRA ’68. Fås gennem
boghandelen. 350 kr.
Britta Lillesøe beskriver i bogen kampen om Sofiegården,
et kulturelt fristed, som en
socialdemokratisk boligborgmester fik knust.
Nils Vest

Bag barrikade og pigtråd
ses Katrine Jensenius, Jens
Schjerup og Britta Lillesøe, da
politiet stormede i 1969.

Sofiegården 1965. Renoveringen er begyndt. Midterhuset inde i gården er lige revet ned. - Foto:
Vagn Hatt

Bogreception for “Stemmer fra ’68» - Britta Lillesøe fortæller om Sofiegården i 1968-69 - Foto:
Valdemar Vest-Lillesøe

Hudpleje for livet
Salg af Økologisk & naturlig
Krops - hår og hudpleje produkter.

En rambuk gennem husvæggen til en god bolig. - Fotograf: Ukendt

tandlægerne

C H R I S T I A N S H AV N

Vi tilbyder også kosmetolog
behandlinger: Green peel Frugtsyre - voks- Hudanalyse
-Japansk Lifting - Farve & ret
af B/V- intim voks- Ansigtsbehandlinger- Specialist i akne &
Pco forløb.
Studie rabat: 20%
Hudpleje for livet - Cosmetica
Prinsessegade 23
1422 Christianshavn
Kosmetolog: Henriette Eliasen
tidsbestilling: 31554261
Online booking:www.cosmetica.dk

LONE LANGE | JENS T HIEL
D RONNING ENSG AD E 48, 1.SAL
1420 KØBENHAVN K
KONTAKT@LONELANG E.D K | KONTAKT@JENSTAND .D K
TELEFON 3257 0019 | WWW.G LAD SMIL.D K
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Skilte på Christianshavn
Det er glædeligt at Københavns Kommune laver
en lille beskrivelse af vejnavnene , når du udskifter
gadeskiltene. Eksemplet
her ved tilbygningen af
Christianshavns Skole.
Andre skilte giver varierende oplysninger om afstande
og ophold...
Tekst og foto: Asbjørn Kaasgaard

SIB FILM filmer på Christianshavn

SIB FILM som er en del af Samlingspunkt Indre By,
filmede flere scener på Christianshavn i anledning
af deres nye kommende mockumentary serie
”På sporet af Leonora Christine”.
Der blev bl.a. filmet på Kanal
Bodegaen, hvor Mette Risdal
spillede sig selv sammen
med de to lokale christianshavnere Mortan Konoy og
Steen Müller. Serien forventes færdig i slutningen
af 2019.
Samlingspunkt Indre By
er for pensionister i Københavns kommune med interesse i at få nye kulturelle
oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet
i hverdagen? Så kom ind
og besøg os i Huset KBH

(Huset i Magstræde), Rådhusstræde13, 2 sal, 1466
Kbh. K. Åbningstider: man.,
tirs. og torsdag 10.30-15. tlf.
60570769/60552353
Vi tilbyder bl.a.
•
Fællesspisning
•
Foredrag og Politisk
debat
•
Guidet rundvisninger i
Danmark, dog primært
København.
•
Film i vores egen biograf
•
Filmproduktion
•
Hjælp til it

•
•
•
•

Malerworkshop og Hobby aktiviteter
Ture ud af huset
Socialt samvær/
netværk
Morgen gymnastik

OSV... Det er kun os selv, der
sætter grænser!

December uge 49

Matas. Egenbetaling 100 kr.

Man. D. 3: Mulighed for
morgengymnastik, hobbyværksted v. Lone Rasmussen og hygge

Uge 50:
Man. D. 10: Juletur til
Lübeck og Hamborg.

Tirs. D. 4: Malerværksted
v. Kirsten Syberg, frokost
Tors. D. 6: Tur til Arken, hvor vi skal se de
spændende udstillinger.
Vi mødes på Hovedbanegården kl. 10, ved

morgengymnastik, hygge,
evt. film.
Tirs. D. 18: Hygge, snak
og film

Tirs. D. 11: Juletur til Lübeck
og Hamborg.

Tors. D. 20: Samlingspunktets store Julefrokost.

Tors. D. 13: Gløgg og
æbleskiver, hygge og evt.
film

Juleferie. Vi åbner igen
mandag d. 7 januar.

Uge 51:
Man. D. 17: Mulighed for
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Med Kronborg
om
styrbord
Mosaik/skulpturen
af en fisk, fremstillet
af affald i plast og
jern fra hav og losseplads, udført af to japanske kunstnere fra
mosaistgruppenYodogawa Technique m.fl.
skabte en tankevækkende baggrund for
klassebilledet.

Forrige fredag kunne Døttreskolens 4.kl. glæde sig
over en virkelig spændende udflugt til Helsingør med
både et besøg på skonnerten “Zar” og et undervisningsforløb på Museet for Søfart.
Forud var gået et matematik/natur- og teknikforløb
“Så til søs” med flere forskellige former for fordybelse:
Lige fra det at bygge små skibsmodeller til at arbejde
med navigation, verdenshjørner og søkort!
Klassens ballast var heldigvis solid, for “ét søkort at
forstå, et andet skib at føre” , som det hedder - og klassen
fik prøvet begge dele - og mere til.

Skonnerten “Zar”giver et strejf af
ægte kolorit som nabo til både Kulturværftet og til Museet for Søfart.
4.kl. var så heldige at få lov til at
komme ombord og høre bare noget af
tremasterens spændende historie.

“Styrbord”, “Bagbord”, “Ret for”
Matroserne skulle med bind for øjnene følge
skibets styrmand på sejladsen fra den ene
ende af udstillingen til den anden - med den
ekstra udfordring at ruterne skulle krydse
hinanden undervejs - og på den måde blev
de jo samtidig fortrolige med navigation og
navigationsudtrykkene.

Overblik over havn med diverse skibstyper og teamwork, når de kasser,
der skulle lodses, samtidig skulle transporteres i et bærereb fra opmagasineringsstedet til lodsestedet: Meget forskelligartede og spændende aktiviteter.
Først blev alle matroserne fordelt på tre forskellige skibstyper, hvor drivmidlet enten var vind, damp eller olie, og bagefter skulle matroserne samarbejde
om praktiske opgaver med fx fragt og udstikning af kursen.

Vi fik også trænet færdighederne i at binde råbåndsknob
- og som belønning fik vi lov til at smage en beskøjt.
Ret tankevækkende at forestille sig, at den type hårdtbagte brød var grundsten i kosten ombord indtil for ikke
ret længe siden.
Så blev det tid til at afmønstre og få det rigtige stempel
i søfartsbogen.
Super besøg, men også dejligt med Landlov forude!

Fotos: David Buchmann
Tekst: Charlotte C.

Lydbogen, som aldrig vil udkomme i papirformat – hvorfor?
Den er et lydværk!
På sporet af det gode liv…
For dem der holder af
Frankrig, og Anne Marie
Helgers uforlignelige indlæsning af Kenneth Grahames klassiker: Vinden
i piletræerne, er der godt
nyt: Som lyset i en Renoir franske fortællinger af Marianne Paul - er netop udkommet som lydbog på AV
Forlaget, med Anne Marie
Helger ved mikrofonen.
Bogen udfolder sig, som
en fantasifuld, 3 timers
(co2 neutral) rejse gennem
årstiderne, midt i Frankrigs stemningsfyldte kulisser. Lyt! Lad dig føre ind
på rejsens ukendte veje, og
få nyt kød og blod med dig

hjem.
De 22 sansemættede fortællinger er præget af alt,
lige fra det alvorlige, hudløse og spindelvævstynde - til
et sprud-lende hav af glæde
og humor. Stjernestunder
blander sig med hverdagen,
fortid med nutid, og det
foruroligende med lys og
begejstring.
Fortællingerne er krydret
med musik af Georges Delerue (biografernes Mozart),
og når årstiderne skifter
kan man i passagen nyde
små lyd-kreationer fra Epic
Sound.
Alt i alt en lydbog, lidt ud
over det sædvanlige…

Find den digitale lydbog
hos nettets onlineboghandlere og streamingtjenester.
Lydbogen kan også købes som cd i butikken La
France Shop i Espergærde,
eller på www.lafranceshop.
dk
Dato for udgivelse: 27/11
2018
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Forfatterbesøg: Karen
Schultz fortæller om ”Uren”
Mandag d. 10.12. kl. 19.00 kan du på Christianshavns
Bibliotek opleve forfatter og psykolog Karen Schultz
fortælle om det er at være mønsterbryder og vende skuden
efter en barsk barndom.
Med udgangspunkt i erindringsromanen ”Uren” fortæller
Karen Schultz om at klare sig og tage sin bagage med,
trods den svære opvækst i en familie der bærer på
skam, tvivl og mørke. Om en psykisk syg mors misbrug
af fortrolighed. Om fattigdom versus skoleevner. Om
forældres ufred og fraværet af en biologisk far.
”Uren” er en historie om at tåle, at turde og at
træde frem hos forældre der på hver deres måde er
uformående. Karen fødes i 1959 uden for ægteskab af en
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mor der stammer fra en
gammelrig, men falleret
proprietærfamilie. I
privatskolen er Karen
mønstereleven der
husker salmevers
udenad og holder
foredrag om 2-talssystemet. Hun kan
blive familiens første
student, men er bange
for gymnasiet der
venter. Hjemme er
Karen skiftevis øjesten
og horeunge. Hun henter
bøger på biblioteket
og studerer FN’s

menneskerettighedserklæring når hun ikke går med
aviser eller klipper billetter i Kosmorama. Frem vokser
en frimodig kvinde der kører på motorcykel med sin
rockerkæreste og bærer englevinger når juleevangeliet
skal læses højt i kirken.
Karen Schultz er cand.psych.aut., specialist i
erhvervspsykologi, oberstløjtnant af reserven, tidligere
matematikstuderende, linjeofficer, praktiserende
psykolog, censorformand i psykologi på universiteterne og
ejendomshandler – og nu også forfatter!
Det er gratis at deltage i arrangementet men du skal have
billet. Gratis billetter kan downloades på billetto.dk.

Graabrødre Kammerkor er
blandt byens bedste
kammerkor
De holder til i Holmens Kirke og synger deres
traditionsrige julekoncert i Sofiebadet. Kom i
julestemning med juleklassikere, helt nye arrangementer
og ældgamle julesange. Koret præsenterer en vifte af
kendte og ukendte korsange, der udtrykker alt fra glæde
og ro til drama og sjov. Du vil blandt andet komme
til at høre: O magnum mysterium (af hhv. Lauridsen
og Victoria), Når du ser et stjerneskud (Kolind), Her
kommer, Jesus, dine små (Bojesen), Barn Jesus og mange
andre stemningsfulde stykker og ørehængere.
Sofiebadet 16. december 2018 kl. 16
Fri entré
Koncerten er støttet af Christianshavns Lokaludvalg
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Sofie løfter skørterne og
swinger med rumpetten…
Og det bliver ikke svært med de kommende jazzbegivenheder: 9. December får vi besøg af et helt big band. Det
Hemmelige Big Band vil blæse Julen ind – og da det jo er
et big band (18 musikere!), vil det jo nok ku høres . helt
op til Julemandens kongsgård (hvor det så end er?).Og på
et tidspunkt synes det fleste jo nok, at det vil være rart at
få blæst gran, vat og nisser ud af øregangene. Også det er
der råd for: 20. Januar holder vi den traditionelle (og tæt
besøgte) nytårskoncert. Som altid med kapelmester Tomas
Franck på tenorsax, Ben Besiakov på piano, Daniel Franck
på bas og Jeppe Gram på trommer. En herlig, rå jazzoplev-
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else. Koncerterne afholdes på Sofiekælderen kl. 15 (dørene
åbnes 1430) og kræver en erlæggelse af hele 100,- kr i entre
(medlemmer slipper dog med 70;-) Kun billetsalg i døren
Vi ses!
kh
sofie

Tomas Franck, fotograferet af sofie

Lise Westzynthius og
Bjørn Rasmussen
- et halv-akustisk event om
tro, krop og kærlighed
Lise Westzynthius er sangskriver og musiker bosat
på Christianshavn. I september 2018 udgav hun
soloalbummet JA. Forfatter Bjørn Rasmussen udgav
samme dag romanen JEG ER GRÅHVID. Begge
udgivelser fik rigtig flotte anmeldelser. Westzynthius og
Rasmussen har arbejdet ind over hinandens værker og
afholdt derfor releasekoncerten sammen i Kasernen på
Christianshavn. Søndag den 20. januar kl. 16:30 gæster de
Sofiebadet. Med sig har de musikerne Ebbe Frej (guitar/
klaver) og Nils Gröndahl (sav/violin). Eventet vil være en
organisk vekslen mellem oplæsning og sange – samt en
crossover af disse. Westzynthius og Rasmussen arbejder
med temaer som tro, krop og kærlighed – og det halvakustiske setup og de intense kropslige tekster kalder på

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio
DECEMBER 2018:
anderledes, intime koncertsteder: biografer, badehuse,
yogasale, buddhistiske templer, kirker mv.

Mandag 3.12:
SAHRA’s SOUL BLUES CLUB
v/SAHRA DA SILVA
Mandag 10.12:

Westzynthius og Rasmussen giver plads til kroppen,
vreden, sorgen – og i høj grad humoren. De beskæftiger
sig med dét at være menneske i en ofte skør verden. De
stiller spørgsmålene: Hvem er DU egentlig? Hvor vil
du hen? Og tillader du den bevægelse? Kontrasterne er
overalt – for sådan er livet nu engang.

Sofiebadet 20. januar 2019 kl. 16:30
Entré 150 kr.

“16 TONS”
VI MINDES PETER THORUP
v/ANDREAS ANDERSEN
og MARTIN OLSEN

Mandag 17.12:
JULESTUEN:
“MERRY CHRISTMAS, BABY”
NB: VI ER TILBAGE MANDAG D. 7/12019!

JANUAR 2019:
Jul i Vagthuset med gløgg.
Jubilæumsplakaten kan stadig fås ( gratis). Desuden salg
af bøger - billedlotteri mv
Torvegade 75 Lørdag den 1.december kl. 13-16
Asbjørn Kaasgaard

Mandag 7.01:
DR. JIVE AND HIS OPEN HOUSE
v/DR. JIVE
Mandag 14.01:
PIANO MAN
CHRISTIAN BUNDGAARDs
NEW ORLEANS REPORT
v/CHRISTIAN BUNDGAARD
Mandag 21.01:
SAHRA’s SOUL BLUES CLUB
v/SAHRA DA SILVA
Mandag 28.01:
PANILD PLADE PARADE
ÅRGANG 2018
v/TROELS PANILD
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