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Julie Kyhl åbner nyt udstillingsvindue d. 7. September.
Info om arrangementet finder i på Face Book siden “Julie Kyhls Kabinet”.
Der er oprettet en begivenhed på Face Book, hvor i kan se programmet.
I finder det ved at søge på “Fernisering foran Julie Kyhls Kabinet”.
Sig endelig til, hvis i har spørgsmål til arrangementet.
tekst og foto: Pernille Kaalund

Miljøbilen kommer næste
gang 19-20 på Torvet 17/9

2. september – Nete og Bo spiller op til Kai
Norman Andersen viser
9. september Klubdag med kage
16. september Gunhild Legaard fortæller om
Jomfru Fanny fra Aabenraa
23. september Lone Jepsen
fortæller om forbrydelse og straf – historien
om vores retsvæsen
30. september Kristine Nielsen fortæller om
Frank Sinatra – I did it my way

Dead-line for næste nr.:
19. September kl. 16

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

Christianshavneren
bydelsavis

Finn Rudaizky startede med at være frontkæmper for
idrætten. Selv havde han en fortid som divisionsspiller for
Skovshoved og været med til at vinde DM i ynglinge fodbold
for Frem - men fodboldens popularitet til trods, så var han i
mange år ret alene med interessen for at tale sportens sag.
Det blev til i hundredvis af debatindlæg og taler om behovet
for flere idrætsfaciliteter i København. Fra boldbaner til tennishal. Desværre var interessen større blandt de politiske
kolleger for at få fribilletter til landskampene i Parken.
Men gennem hårdt, målrettet og vedholdende arbejde blev
det til resultater i form af haller, boldbaner og en større
bevågenhed.
Kæmpede for Christianshavn
Længe kæmpede Rudaizky for at få gjort noget ved de
kummerlige forhold, som skolen på Christianshavn havde.
Og selvom han inden valget tilbage i 1998 havde fået Socialdemokratiets opbakning til at
foreslå skolen flyttet til Holmen, så
var valget knapt overstået før han
igen stod alene med synspunktet.
Faktisk så alene at partiet truede
med at smide ham ud. Det blev
en stor landsdækkende sag, hvor
Svend Auken og Poul Nyrup kom
Rudaizky til undsætning. Partiet
kunne ikke leve med at rådhusets
politikere ville straffe en politiker
for at holde sit valgløfte. At smide
Rudaizky ud for noget, som man
inden valget havde nikket til, var
dog alligevel for meget for partiledelsen – så Rudaizky overlevede og
blev af Christianshavns Lokalråd
udnævnt til ”Årets Christianshavner”. Efter episoden blev Rudaizky
for øvrigt partiets socialordfører.
Kulturpris for terror-sagen
Senere har Rudaizky fået årets
kulturpris fra Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Foreningen
tildelte Rudaizky årets kulturpris som ”påskønnelse for din kamp for
ytringsfriheden”. Den kom i kølvandet på terrorangrebet på
Krudttønder og Synagogen, hvor Rudaizky fik en dom for
gennem udlevering af fortrolige dokumenter, at have afsløret
hvordan Københavns Kommune vidste langt mere om terroristen end man i første omgang meldte ud til offentligheden.
Sagen kostede, ud over dagbøder i byretten, også midlertidigt
retten til at side i Københavns Borgerrepræsentation og i Region Hovedstaden. Vælgerne sendt ham dog retur ved sidste
kommunal- og regionsvalg – og Folketinget ændrede loven,
så det såkaldte Valgbarhedsnævn blev nedlagt. Nævnets
afgørelse om at sende Rudaizky ud af borgerrepræsentaAvisens 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 (netavis)
Elsa Brix
Susanne Munch
Emilie B. Cohrt
Henning Nielsen

Rudaizky fejrer 25 år på
Københavns Rådhus
tionen og Region Hovedstaden var trods alt for tåbeligt for
et bredt flertal i Folketinget, til at nævnet kunne få lov til
at fortsætte.
Taler Rom midt imod
Rudaizky har aldrig været bange for at sige magthaverne
imod. Hverken da han var medlem af Socialdemokratiet eller
da han blev DF’er. Og hvor mange politikere er drevet at
sager, der giver stemmer, så er Rudaizky drevet af indignationen over den uretfærdighed, som mange borgere oplever.
Der er ikke mange stemmer i at kæmpe for det sociale
område, redde væresteder og tilbud til
handicappede og udsatte. Men for Rudaizky handler det om at tage borgernes
parti – og ikke bare nikke til den fremstilling, som de forskellige embedsmænd
kommer med.
Men sin jødiske baggrund har Rudaizky
altid været bevist om den forfølgelse,
som jøder verden over har oplevet. Som
spæd kom han med på flugten til Sverige.
Han var en af de første politikere, som
gjorde opmærksom på den forfølgelse og
overfald, som jøder i dagens Danmark
udsættes for. Typisk fra folk, der ikke
har danske rødder gennem generationer.
Igen en sag som Rudaizky kæmpede tæt
på alene - og som de fleste af de øvrige
politikere først fik øjnene op for efter
terrordrabet foran Synagogen og Krudttønden.
Finn Rudaizky har i øvrigt takket nej
tak til, at de 25 år bliver fejret på Københavns Rådhus. I stedet bliver dagen
– den 25. august – brugt til at deltage i et kursus i Dansk
Folkeparti regi.
DF bestyrelsen i København har for få måneder siden udnævnt Rudaizky til årets DF-er samtidig med, at de har
opfordret Finn Rudaizky til at stille op til endnu en valgperiode i Borgerrepræsentationen. Det sidste har Rudaizky
dog endnu ikke svaret på.
I de 25 år har Rudaizky også nået at være i folketinget –
indkaldt som suppleant – været valg til Regionsrådet og
opstillet til seneste Europa-Parlamentsvalg.
Jesper Schou Hansen

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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Kom til Christianshavnerdag
Christianshavns Lokaludvalg inviterer søndag den 8. september til Christianshavnerdag med cirkus, legeland, musik, politisk debat og
meget andet.
Christianshavnerdagen er en årlig bydelsfest, hvor jazz og morgenmad ved langborde, lokale foreninger, musikere og politiske debatter
i år danner ramme om den tilbagevendende begivenhed.
Der vil være mulighed for at opleve cirkusforestilling, deltage i en cirkusworkshop og give sig i kast med lege fra den gang farmor var
ung. De lokale butikker er inviteret til at tage del i festlighederne og vil rykke ud på gaden.
Politisk debat og Havnens Pris
Derudover kan man se frem til spændende debatter med kommunens politikere, som er inviteret til at give deres holdninger til kende
om: Nyholms Fremtid, kommunens klimaindsatser og boligpolitik.
Endelig vil Havnens Pris blive uddelt til en christianshavner, forening eller institution, der har gjort særligt meget for bydelen.
Tid og sted
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i Christianshavnerdagen søndag den 8. september
kl. 10.00 – 16.00. Festlighederne foregår på Sankt Annæ Gade fra Strandgade – Dronningensgade.
Denne del af Sankt Annæ Gade vil derfor være afspærret for trafik.
Arrangementet er gratis at deltage i, og alle er velkomne.
Program
Sceneprogram (med forbehold for ændringer)
10.00: Morgenjazz fra Kasper Fredholm trio
11.00: Debat om Nyholms fremtid
12.00: Sprød musik fra Ungdomsklubben Christianshavn
13:00: Debat om klimaindsatser i Københavns Kommune
14.15: Prisoverrækkelse - Havnens Pris
14.30: Debat om boligpolitik og bopælspligt
15.15: Eftermiddagsrock fra Hund i Snor
16.00: Tak for i dag
Gadeaktiviteter
10.00: Morgenmad ved langborde
11.00: Cirkusforestilling ved Cirkus Aroma
12.30: Cirkusworkshop ved Cirkus
Aroma
12.00: Leg som dengang farmor var ung
13.30: Stig på en brandbil
Billederne er fra sidste års
Christianshavnerdag

Plejehjem NU på Christianshavn,
Strandgade 29
NU er vi tilbage fra sommerferie og i gang igen med at få et plejehjem på Christianshavn,
i Strandgade 29. Vi kommer på Christianshavnerdagen mellem 10-12 den 8. september
2019, på Snurrebroen.
Nu er der kommet en ny regering, og Plejehjem NU-gruppen har formuleret et brev til
overborgmester Frank Jensen med ønske om et møde sammen med lokaludvalget. Vi regner
med, at den nye socialdemokratiske regering forstår vores behov for at få et lokalt plejehjem
på Christianshavn NU.
Vi vil gerne sammen med overborgmester Frank Jensen forklare de relevante ministre,
at staten ikke har brug for netop Strandgade 29, da der er mange andre tomme statslige
bygninger i København. Vi ser frem til et konstruktivt møde, så vi hurtigst muligt kan få
et plejehjem på Christianshavn.
Vi giver ikke op. Vi vil have et lokalt plejehjem på Christianshavn. Strandgade 29 står
tom, og vi vil have den bygning fra staten til en pris, så et almennyttigt boligselskab kan
etableres et plejehjem NU.
Bedste hilsner
Plejehjem NU-gruppen:
Tine Utzon-Frank
Gini McGrail
Hildur H. Johannnesdottir
Elsa Lauritzen
Britta Krogh-Lund
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Debat og Læs
Alle danskere kender vist Knippelsbro,
men kun
været nedrevet og genopført

f å k e n d e r flere gange, men af byggrunde i
Knippelsbrogade ningstekniske
forskellige linieføringer, og
og næsten ingen det er derfor broen i dag
ligger i forlængelse af
Knippelsbrotorv. ikke
Knippelsbrogade, der i dag
Det må vi hermed findes bag Ørkenfortet, men
rette op på, sam- i forlængelse af Torvegade.
tidig med at vi re- H v a d s å m e d
kapitulerer lidt K n i p p e l s b r o historie:
torv, og hvad er
dets historie.
Christianshavn
er ingen havn, men en ø
gennemskåret af Christianshavns kanal, og med
en længere kajgade ud til
Københavns inderhavn.
Øen er oprindeligt anlagt
som militær beskyttelse
af Københavns by og militærområde, det vi i dag
betegner Indre by, og blev
udtænkt af Christian den
4. og hans stab. Det var
omkring 1618. Øen blev
snart beboet af Skibsejere og
hjemsted for store handelsfirmaer som hovedsagelig
bosatte sig i Strandgade.
De fik gratis grund mod at
fylde det lavvandede område
op og tillige 10 års skattefrihed. På den anden side
af Christianshavns Kanal
boede skibskaptajner og de
besætningsmedlemmer, der
ikke fik så meget ud af skattefriheden.
Øen har et torv i midten,
der hedder Christianshavns
Torv. Det var planlagt dobbelt så stort som det nuværende, idet området hvor
Lagkagebageren nu har
til huse også var udtænkt
til torvedannelse, men det
blev senere brugt til at opføre et tugthus, og i dag
beboelseskarreer.

Knippelsbroen

har

Der er ingen rigtig historie,
det er en ny måde at se på
et byområder på begge sider
af Knippelsbro, der i århundrede har været et kajområde, der senere blev udfyldt
med pakhuse og industribygninger. Et sted hvor ingen almindelige borgere kom, fordi
der var travlhed og snavset,
og på flere strækninger afspærret for uvedkommende.
Et byområde, der har skifter
karakter gennem tiden, og
aldrig har været behandlet
som et sammenhængende
byområde med beboerinteresse. Interesserne og byfunktionerne kan med
fordel samordnes og give
en form for synergieffekt,
der kan skabe en helt ny
torvedannelse. Det synes
jeg at der nu er anledning
til at tage initiativ til. Ikke
mindst i forbindelse med
etableringen af et nyt stort
hotel på hjørnet af Strandgade og Torvegade, og hvor
hotelledelse og Kommunens
byplanlægger ønsker, at der
skal åbnes op for beboerne
på Christianshavn. Det er
konstateret, at turister som
bor på Københavns hoteller,
virkelig ønsker at opleve den
danske, folkelige kultur og
hverdagslivet i nærområdet.
Dertil kommer, at der i dag
er et helt andet syn på inderhavnen og dens kajer,

som mange ønsker at besøge,
og samtidig har By og Havn
ændret indstilling til dette
område, og inderhavnen er i
dag at betragte som et fritidsområde – En blå park –
som fritidsbåde, udlejningsbåde, idrætsinstitutioner og
badende har taget til sig, i et
omfang, der for år tilbage var
utænkeligt.
I dette område vi nu betegner Knippelsbrotorv, ligger
en række offentlige bygninger, historiske boliger og
gårde, restauranter og cafeer, der samlet set er værd
at besøge, ligesom der i dag
afholdes en række events,
som både befolkningen og
turisterne gerne ønsker at
opleve. Denne udvikling
bør bystyret være meget
opmærksom på, og medvirke
til at udvikle, så der sker
den rigtige byudvikling i
et område, man ikke har
været meget opmærksom på
tidligere
Der er således tale om en ide,
som kan blive til fordel for
alle, men som nok vil udvikle
sig bedst ved en vis form
for koordinering mellem
de mange interessenter, og
det er et sådan samarbejde,
der lægges op til og søges
opbakning omkring. Derfor
fremlægges allerede nu et
foreløbigt materiale, som
kan danne udgangspunkt for
nogle drøftelser og offentlige
debatter, som kan føre til
en helt ny torvedannelse på
Christianshavn, hvis kommunen, andre myndigheder
og institutioner, samt private aktører og øens befolkning samarbejder herom.
Der vedlægges foreløbigt
materiale i form af følgende:
Oversigtskort over det gamle Christianshavn og nærliggende områder.
Nyeste luftfoto af området.
Kort med nummerangivelse
af væsentlige interessenter.

Kort
beskrivelse
Mere detaljeret beskrivelse
med tilhørende gadefoto og
beskrivelse af steder, events
og nyindretninger, der forventer kan komme på tale i

fremtiden, er der ikke plads
til i dette oplæg, men det vil
følge senere.
Med venlig hilsen Svend
Aage Schiermacher.
Strandgade 14 2. Tv. 1401,
K Svendaage.schiermacher@gmail.com
PS. I må gerne sende jeres
kommentarer til min maila-

dresse, som så kan indgå
i overvejelserne om ideens
virkeliggørelse. Jeg vil også
gerne sende jer Detaljeret
beskrivelse med tilhørende gadefoto og beskrivelse af steder.
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Vi skal værne om
hinanden – og
mangfoldigheden
– på havnen
Af Franciska Rosenkilde,
kultur- og fritidsborgmester, København (Å)
Snart fyldes havnens gader med glade beboere,
der fejrer byens spraglede
oase, når Christianshavnerdagen finder sted den
8. september. Som lokal
beboer på Christianshavn
holder jeg af en dag som
denne, hvor vi spiser
sammen ved langborde,
nyder levende musik og
er til stede. Sammen. Det
er noget af det, der gør
Christianshavn til andet
og mere end et efterhånden svært eftertragtet turistmål: Vores fællesskab,
mangfoldighed og rummelighed.
Netop rummeligheden
synes jeg, vi skal insistere
på. Det er også årsagen
til, at jeg mener, det er så
vigtigt, at vi tager os godt
af de mennesker, der snart
må forlade Fredens Havn.
Et fristed i byen, som jeg
gerne havde set, vi kunne
have fundet en god løsning på at bevare. Men
siden det nu er besluttet,
at den alternative boform
skal nedlægges, er det så
meget desto mere vigtigt,
at vi sikrer, at de mennesker, der har valgt at
slå sig ned her også kan
rummes i vores samfund,
når de ikke længere skal
bo i Fredens Havn. Og så
skal vi sikre en ordentlig
oprydning i området, der
med fordel kan benyttes som et rekreativt og
naturbevarende område
fremover. Som alternativist mener jeg, at det
grønne og det bæredygtige naturligt skal gå hånd
i hånd med det sociale.
En anden gruppe mennesker, jeg håber, vi kan
blive bedre til at rumme
på Christianshavn, er
bydelens ældre. En mangfoldig bydel er en bydel,
der rummer unge som
ældre. Også derfor mener jeg – ligesom en del
lokale røster – at vi skal
arbejde for at få et plejehjem til bydelen.
Endelig er jeg optaget af
udviklingen af Nyholm.
Det gamle militærområde

står i de kommende år
over for gennemgribende
ændringer, og det er fuldstændig afgørende, at vi
får inddraget beboerne i
området i den fremadrettede proces. Min drøm
om Nyholm er drømmen
om en afstressende bydel
med byhaver, museum,
idrætsfaciliteter og højskole. En bydel skabt
til og for mennesker. En
bydel, hvor vi kommer
ned i tempo, og hvor vi
kan dyrke det rolige og
det rekreative – noget, vi
som mennesker i dén grad
har brug for. Og så er min
drøm, at alle interesserede
er med til at bygge en
fælles vision op, inden vi
på Nyholm i fællesskab
kan forme fremtidens København.

Budgetforhandlinger skal være første skridt mod
minimumsnormeringer i København
Problemet med for få pædagoger til for mange børn i
daginstitutionerne var et
hovedspørgsmål ved folketingsvalget. En bred gruppe
af partier lovede, at nu skulle
der indføres minimumsnormeringer.
Nu er valget overstået, og
partierne i den røde blok
skylder vælgerne også at levere på løfterne. København
er landets største kommune
og hver tiende af de små
børn i Danmark går i en af
vore daginstitutioner. Derfor
skal København gå forrest
i indsatsen for at få sikret
minimumsnormeringer i alle
institutioner.
Vi skal have mere pædagogisk personale og forringel-

serne af daginstitutionerne
skal rulles tilbage. Det er
udgangspunktet for Enhedslisten til årets budgetforhandlinger i København.

Der er behov for at tilføre
flere midler til området og
der skal iværksættes en
forstærkes uddannelses- og
rekrutteringsindsats.

Vi ved godt, at det næppe er
muligt at samle et flertal for
at få indført minimumsnormeringer fra det ene år til
det andet. Derfor har vi i Enhedslisten fået udarbejdet en
plan for, hvordan vi i de kommende år gradvist kan få
øget antallet af pædagoger,
så vi i 2025 har fået indført
de anbefalede normeringer i
alle vuggestuer i København.
Også i ydertimerne

Af Gorm Gunnarsen og Knud
Holt Nielsen
Borgerrepræsentanter og
medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i København
for Enhedslisten

Det koster mange penge,
og de penge kan ikke findes
inden for Børne- og Ungdomsforvaltningen alene.

Christianshavn- på en sommerdag.
Set før, men det bliver det ikke værre af.
Tekst og foto: Ebb
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Arbejdsgrupper nedsat
under Christianshavns Lokalvalg

Arbejdsgruppernes navne
ligner stor set de kommunale
udvalg, nedsat af København
Borgerrepræsentation.

af personer der interesserer
sig for ovennævnte og alle interesserede beboere er mere
end velkomne i udvalget, da
vi på nuværende tidspunkt
kun er 7 medlemmer. Det
skal bemærkes at alle møder
er åbne og man er velkommen til at komme og lytte
eller stille spørgsmål. Vi
afholder normalt et møde om
måneden og mødedatoerne
fremgår af Lokaludvalgets
hjemmeside.

Der er en kultur- fritid- og
skolegruppe (kfs-gruppen).
Denne gruppe er sammensat

Af arbejdsopgaver kan bl.a.
nævnes:
Gruppens arbejde består i at

Der er nedsat et antal
arbejdsgrupper under
Christianshavns Lokaludvalg ud fra interesser.
Du kan læse antallet på
Christianshavns Lokaludvalgs hjemmeside:
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/

komme med oplæg, der har
Christianshavns interesse.
Vi arbejder for at for at få et
større og bedre bibliotek på
Papirøen.

politik, kultur- og fritids
politik, Biblioteksplan,
samt udarbejde forslag til
forbedringer af f.eks. legepladser på Christianshavn.

Holder øje med om der på
Nyholm skulle vise sig muligheder af kulturel interesse.

Deltager sammen med kommunen vedr. nye tiltag inde
for vores interesseområder.

Følger udviklingen vedr.
vores skole på Christianshavn, der stadigvæk udvider med nye lokaler.
Udarbejder høringssvar
f.eks. vedr. skole og unge

Herudover modtager Lokaludvalget en del puljeansøgninger, som kan være ansøgning af økonomisk støtte
til alt fra dans, teater og
udstillinger og meget mere.
Mange af disse ansøgninger
behandles af KFS-gruppen,

som herefter sender indstillingerne videre til godkendelse eller forkastelse i Lokaludvalget.

Dette indlæg er skrevet
af repræsentant for KFSGruppen ved Sven Erik
Brockdorff

Da Lokaludvalget kun råder
over begrænsede midler, må
vi desværre også i mange
tilfælde reducere i det ansøgte beløb, da vi godt vil
sprede midlerne til så mange
ansøgere som muligt.
Det var lidt om vores arbejde.
Skulle det have din interesse
er du altid velkommen til at
kontakte os og høre nærmere
på tlf. 3044244.

Åbning af Ungdomsøen
ulykkelige, er du ”rede”,
men hvis du er i stand til at
svømme og også bjerge, så er
du ”beredt.”

Roskilde Festival, Højskolerne, Efterskoleforeningerne, Spejderne… Det er bare nogle af Ungdomsøens kernepartnere, der nationalt repræsenteres af
670.000 medlemmer, 145.000 frivillige, 870 skoler og
72 ungdomsorganisationer. Ikke alle er dog tilstede
ved indvielsen.

Til åbningsfesten d. 24
august er 200 frivillige
unge er med til at arrangere og over 1000 gæster
vil strømme til. Inklusiv
deltagelse af Kongehuset,
Kulturministeriet og andre prominente gæster
(herunder vist ikke regnet pressefolk, der også
er inviteret), som alle
sejler med en særbåd fra
Nyhavn kl. 10.30.
Kommer du uden for København- og er under 26 år- ,
er der arrangeret gratis
bustransport fra Aalborg,
Aarhus og Odense. Jo, vist er
der fra starten tænkt på alle.
For 4 år siden blev det gamle Middelgrundsfort erhvervet. Vist nok for næsen af
Medina. I stedet for musikkens top-stjerner kan unge
danskere nu boltre sig på
de 50.000 kvm med 400
udendørs overnatningsmuligheder, udekøkkener og
bålpladser, 1,5 km gange,
store shelters: alt sammen
finansieret af Nordea-fonden
og A.P.Møller-fonden og
givet til Spejderbevægelsen.
At Nordea-fonden har måttet
spytte yderligere 128 millioner ind i renoveringen
siger noget om størrelsen

på projektet. ”Den største
ungdomssatsning i nyere
tid”, kaldes det af kommunikationschef Frej Elbæk
Schjeldal . På hjemmesiden præsenteres Ungdomsøens formål således: ”Med
Ungdomsøen er der skabt
en platform for gladere og
mere engagerede unge. En
platform, der skaber nye
fællesskaber, støtter unge i
at tage samfundsansvar og
giver dem tro på, at de kan
skabe positive forandringer i
eget og andres unges liv”. Et
formål, som både skoler og
institutioner vel også gerne
vil skrive under på.
Men hvordan kan et ø-ophold
få unge til at tage samfundsansvar?” spørger Christianshavneren Frej. Han
peger på de 5 kategorier,
som Middelgrundsfonden
har fastlagt øens aktiviteter
skal falde indenfor:
Samfundsliv
De unge skal afprøve nye
metoder til demokratisk
deltagelse og gennemføre en
lederuddannelse for unge,
der skaber en positiv forskel
i samfundet.
Bæredygtighed
Projekter og aktiviteter med
udgangspunkt i recycle/

upcyckle, energiformer og
miljøbevidsthed.
Friluftsliv
Udfordrende aktiviteter til
lands, til vands og i luften,
samt ramme om sove- og
spiseplads.
Kreativitet og fantasi
Arrangere og deltage i alt fra
koncerter over tegneseriefestivaler til kunstinstallationer.
Innovation og entreprenørskab
Prøve skæve ideer af og
bruge øen som iværksætterlaboratorium.
Det lyder som om der kommer godt gang i den, ude på
øen. Jo, vist er der gået tid,
siden stifteren af spejderbevægelsen, Robert BadenPowell i 1907 for første gang
prøvede spejdertanken af. På
en ø i England, Brownsea Island. Med deltagelse af hele
20 drenge.
Har du lyst til at besøge Øen,
sejles der, fra maj til start
oktober 4-6 gange dagligt
fra Nyhavn. Pris: 150 kr. t/r.
Er du under 26 år er prisen
60 kr.

Baden-Powell, Robert Stevenson Smyth. Født 22.
februar (for øvrigt samme
fødselsdato som hans senere
kone, hvorfor datoen i spejderbevægelsen festligholdes
som ”Tænkedag”, hvor man
reflekterer over sit personlige forhold til spejderløftet,
ens venner og spejderbevægelsens globale aftryk)
1857, død 8. januar 1941. 1.
baron af Gilwell. Generalløjtnant i den engelske hær.
Skrev i 1908 ”Scouting for
boys”, der blev en populær
håndbog i spejderarbejdet
og var stærkt medvirkende

INFO:
Middelgrundsfortet er opført
i 1890-94, blandt andet med
fyld fra udgravningen af Frihavnen som en del af Københavns Befæstning og er både
verdens største søfort og
antagelig verdens største
menneskeskabte ø uden fast
forbindelse med land. I 1998
blev det overdraget til Statens Ejendomsselskab, Freja
Ejendomme, og blev i 2002
solgt til en privat investor
for 5 mill. kr. Denne forsøgte
at sælge den videre for 75
mill.kr i 2010, men endte
med at sælge for 16,5 mill.,
grundet øens dårlige stand.
Hvad står Spejderbevægelsens motto for? Oprindelig
blev spejderbevægelsens
motto ”Be prepared” oversat
med ”Vær rede”, men man
syntes ikke, det fordrede
nok af spejderne. Hør selv
hvorfor (i Spejderliv 1936):
” Hvis du en gang er ude og
sejle på et stort skib, og du
pludseligt bliver afbrudt i
din spadseretur ved at høre
høje skrig om hjælp, og du
så farer hen til rælingen,
og ser et menneske ligge og
kæmpe med bølgerne, vil du
forhåbentlig næppe forholde
dig passiv. Hvis du øjeblikkelig springer ud efter den

til at udbrede spejderbevægelsen i både England
og resten af verden. ” Be
prepared” danner forbogstaverne i hans efternavn.
Det er der også andet, der
gør. Åbenbart er det populært ironisk at omtale ham
som ”Bade-Poul”, inspireret
efter hans kostskole kæle/
hånenavn ”Bathing- Towel”.
Muligvis et grimt mobbeord,
men ”Bade-Poul” er da lidt
sjovt og friskt. Syntes det her
på eftersommeren smager af
endnu en dejlig badesæson.
Tekst: ebb

tandlægerne

CHRIST IANSHAV N

LON E LAN GE | J EN S THI EL
DRONNINGENSGADE 48, 1.SAL
1420 KØB ENHAVN K
KONTAKT@LONELANGE.DK | KONTAKT@JENSTAND.DK
TELEFON 3257 0019 | WWW.GLADSMIL.DK
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Nyt fra Lokaludvalget
September 2019
Det blev en lang – og god
sommer – der vel egl. knap
nok er slut endnu. Men for
Lokaludvalget står den på
arbejde: Nedenfor et lille
omrids af de ting, vi skal
forholde os til i nærmeste
fremtid. Men først skal vi
feste – alle sammen 8. September holder vi den årlige
Christianshavnerdag, der
denne gang er henlagt til
Sct. Annæ Gade, der i dagens anledning er spærret
for trafik. I er alle velkomne
– begynd med morgenkaffen
kl. 1000 og nyd den dejlige
dag – vi har bestilt godt vejr!
Prinsessegade har i mange
år været en torn i øjet – eller
skal vi sige end hård belastning for lokalsamfundet.
Den snævre 1700-tals gade
er overhovedet ikke egnet til
den voldsomme belastning,
som stadig stigende trafik
medfører. Busslusen på Holmen gav en vis aflastning,
ligesom sporadiske – om
end dyre – forsøg på trafiksanering er udført. Men
busslusen er taget ud af
drift – og de mange byggeprojekter (og heraf følgende
nye beboere) kan kun forøge
presset. Det har været svært
at få tal på problemets omfang, da man ikke foretager
trafiktællinger som forudset.
Lokaludvalget vil fortsat
presse på for at få trafiktællinger, så vi kan få tal
på problemet. Men herudover har vi udarbejdet (i vor
arbejdsgruppe for Havn,
Teknik og Byplan) en skitse til en samlet trafikplan

for Christianshavn, hvori
bl.a. foreslås at ensrette
Prinsessegade i retning mod
Holmen. Trafikken kan så
fortsætte via Forlandet og
Kløvermarksvej med en
rundkørsel v Kongebrovej/
Refshalevej. Disse sidste vil
fortsat være dobbeltrettede.
Vi håber at møde lydhørhed
i kommunen.
I længere tid har en energisk
aktivistgruppe arbejdet på,
at Christianshavn skal ha
sit eget plejecenter (normalt
kaldet plejehjem). Man har
fokuseret på Miljøministeriets for længst forladte
bygning i Strandgade. Men
den kommunale/statslige
respons har hidtil ikke været
opmuntrende. Det kan undre, for al empiri peger jo
på, at ældre - hvis de kan
fortsætte i kendte omgivelser
– får en længere og bedre alderdom. Og det kan ingen vel
ha noget imod? Og som det
hedder i politik: Hvor der er
vilje, er der også en vej! Nå,
men aktivistgruppen hører
ikke til de, der nemt giver op
– og har nu søgt Lokaludvalgets støtte til at få foretræde
for Overborgmesteren.
En ny ting er de mange
løbehjul – undertegnede
havde sidst et sådant i 8-års
alderen. Men moderne løbehjul er en helt anden sag:
Eldrevne kan de opnå betydelige hastigheder og giver
derfor brugerne (for en ringe
omkostning) en betydelig
bevægelsesfrihed. Og det er
jo godt. Desværre har denne

medalje også en bagside. De
fleste løbehjulsbrugere synes
at være meget lidt opmærksom
på, at de højere hastigheder
nødvendiggør bedre personlig
beskyttelse (hjelme, albue- og
knæbeskyttere mm). Hertil
kommer, at Færdselslovens
bestemmelser om hensyn til andre trafikanter også gælder her
(ædruelighed, vigepligter mm).
Endelig er der en tendens til at
løbehjulene - efter endt tur –
blot henkastes, hvor turen sluttede. Det er ikke blot lidet pynteligt, men frembyder også en
reel fare for blinde, svagtseende
og bevægelseshæmmede. Så
dette er også på Lokaludvalgets
næste dagsorden.
Man vil bemærke, at Lokaludvalget har besluttet igen
at lægge sine møder i Beboerhuset. Dette skyldes dels, at
lokalerne i Hal C ikke var rigtig
egnede (for lidt plads og for
uhensigtsmæssig indretning),
dels at vedligeholdelsestandarden i Hal C er under hastig
forværring. Og nok lider vort
gamle Beboerhus også under
nedskæringer i den offentlige
vedligeholdelsesstandard, men
personalet gør en mega indsats
for at få det til at virke. Hvilket
også leder frem til, at vi mener,
Hal C bør være bemandet, så
småproblemer kan afhjælpes,
inden de når at få afsmittende
virkning. Endelig synes vi ikke,
at brugerindflydelsen i Hal C
får plads nok.
Der skal udpeges ikoniske
træer i området, dvs træer, der
nyder en særlig beskyttelse.
Vort Miljøpunkt og do. Arbe-

jdsgruppe er i fuld gang
hermed. Indtil videre kan
ordningen kun omfatte
træer på offentligt ejede
arealer, men de erstatningstræer, der skal plantes for
de uretmæssigt fældede
23 træer ved Ørkenfortet
bør være omfattet af ordningen.
Som en udløber at arbejdet
med at skabe gode løsninger på Nyholm, arbejder
Lokaludvalget – sammen
med de øvrige interessenter
i Charteret om Nyholm – på
at gennemføre en studietur
til Ka

rlskrona i Blekinge, hvor
man har løst en lignende
problemstilling. Det planlægges som en en-dags
bustur, åben for alle, men
vil fmlt. kræve en vis, beskeden, egenbetaling. Følg
med på vor hjemmeside –
eller web-avisen – hvis du
er interesseret i at deltage.
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.
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3.078 venlige børnehilsner
I aprilnummeret af
Christianshavneren opfordrede vi læserne til
at deltage i Red Barnet
Ungdoms projekt: ”Send
en hilsen til et flygtningebarn”, som modvægt til
den til tider hårde tone i
flygtningedebatten.
3.078 blev det endelige udkom af opfordringen. Hvor
mange af hilsnerne, som
kom fra Christianshavnere,
ved vi ikke, men vi er sikker
på, at der ikke var hilsner på
hverken skrift eller video fra
Havnen blandt de negative
og racistiske hilsner, som
visse danskere havde beny-

ttet lejligheden til at sende
i de udsatte børns retning
(og som naturligvis blev
slettet, før de nåede frem
til asylcentrene). ” Det er
trist”, siger Astrid Engberg,
der, efter Camilla Burgwalds
afgang som generalsekretær
i maj, er konstitueret generalsekretær hos Red Barnet
Ungdom, ” at voksne mennesker bruger tid og kræfter
på at sende ubehagelige hilsner til børn.” Christianshavneren kan kun tilslutte sig.
De rørende og varme hilsner,
som heldigvis var i overtal,
blev videregivet af frivillige
på de 9 asylcentre, hvor or-

ganisationen har projekter.
På Danmarks mest omtalte
asylcenter, Sjælsmark, skete
der med en stor gallafest,
hvor der blev tryllet, og hvor
sangeren Wafanda satte fart
på dansegulvet. En projektor blæste videobeskeder
og velkomsthilsnerne, oversat til kurdisk og arabisk,
op på hallens vægge, der
var pyntet med balloner,
serpentiner, og i børnenes
slikposer lå også hilsner. Det
blev uforglemmelige dage
for både børn og frivillige.
Red Barnet Ungdom, der,
pointerer vi, er en selvstændig ungdomsorganisation og

Som lyset i en Renoir
Onsdag den 25. september 19.00 – 21.00
Christianshavns Bibliotek
Dronningensgade 53 A
Kom og del efterårets
lys og farver – fortælleglæden og den franske
magi – sammen med skuespillerinden Anne Marie
Helger og forfatteren
Marianne Paul.
Som lyset i en Renoir, er ikke
en helt almindelig bog – den
er et lydværk – en række fabelfranske fortællinger med
musik af Georges Delerue,
skrevet af Marianne Paul og
fortryllende indlæst af Anne
Marie Helger. Her rejser
man gennem årstider, landskaber og byer; man kommer
tæt på det store i det små –

på den verden som befrugter
os og gør os levende.. Nu kan
man låne værket på Mp3-cd,
på landets biblioteker, samt
digitalt på e-reolen, og for
at markere det, besøger de
to kvinder Christianshavns
bibliotek sammen med Jeppe
Helweg, der vil akkompagnere aftenen med musik
på klarinetten. Anne Marie
Helger vil give et portræt
af sin frankofile farmor, og
fortælle om barndommens
hyggelige aftener i familiens
biblioteksstue, og hun vil
læse op fra Som lyset i en
Renoir.

Marianne Paul vil berette
om baggrunden for bogen
og hendes tilknytning til
Champagne-distriktet.
Billetter skal bestilles forud,
via Billetto, eller afhentes på
biblioteket. (fri entré).

ikke en del af Red Barnet,
står også for børneklubber
og udflugter for asylcentrets
børn i alderen 6-12 år. Samt
driver ca. 50 læringscafeer.
De sidstes berettigelse styrkes af en undersøgelse fra
RBU d. 11/7, som påpeger,
at trygge rammer er alfa og
omega, når socialt udsatte
skolebørn skal klædes på til
en ungdomsuddannelse.
Undersøgelsen viser også,
at mens de voksne taler om
betydning af læremål, tests
og skoledagens længde, er
det, der optager de unge,
selve relationerne rammerne
for læringen. En anden un-

dersøgelse fra marts i år,
fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd (VIVE), peger på,
at socialt udsatte børns trivsel og faglige selvtillid vokser markant, hvis de blot
i seks måneder kommer i
en læringscafé. Bakket op
af diverse undersøgelser
fortsætter Red Barnets Ungdom ufortrødent deres gode
arbejde.
Tekst og foto: ebb

P.S. Selvom Red Barnet
Ungdom ikke er en del af
Red Barnet, vil vi alligevel
i denne sammenhæng gøre
opmærksom på, at Red Barnet d. 1. september foretager
en indsamling (i år til fordel
for udsatte unge, med fokus
på mobning og krænkelser).
De mangler indsamlere på
Christianshavn, og man
kan melde sig på tilmeld.
redbarnet.dk.
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Kost og logi til byens insekter

Hvem kender ikke den
glæde det giver at sidde
og observere sommerfugle samle nektar eller at
sende en mariehøne op og
sørge for godt vejr?
Desværre viser forskningen,
at antallet af insekter verden over er faldet markant
de seneste år. Det skyldes
blandt andet brugen af pesticider og for få levesteder.
Manglen på levesteder er
en konsekvens af store opdyrkede landbrugsarealer
med monokulturer og det at
byerne med meget belægning bliver større og større.
Arealer med vild natur og
vilde blomsterplanter, som
er en vigtig fødekilde for insekterne, bliver færre og er
ved at være et sjældent syn
i Danmark.
Mennesker er afhængige
af insekterne. Vi har brug
for deres bestøvning for
at kunne høste afgrøder
fra mange af vores planter
blandt andet frugttræer.

Samtidig lever nogle insekter af skadedyr som lus og
mider og insekterne selv er
føde for fugle, flagermus og
pindsvin.
Vi glemmer desværre ofte at
indtænke insekterne i vores
haver og baggårde, hvor der
bliver luget, beskåret og
blade og grene revet sammen. Der skal i stedet være
fokus på mindre belægning
og trimmet græsplæne og
mere rod! Vi kan også invitere insekterne indenfor
på deres eget hotel. Hvad
er et insekthotel, tænker du
måske? Læs med her!
Marie-Louise fra Miljøgruppen under Christianshavns
Lokaludvalg fortæller her,
hvordan hun blev opmærksom på hvad et insekthotel er. ”Under et ophold i
Frankrig sad jeg og nød
en pragtfuld udsigt fra en
tidligere klosterhave. Haven
fungerede nu som park med
blomstrende bede, græsarealer med appelsintræer og

bænke til ophold. Siddende
her fik jeg øje på noget ukendt, en form for reol med
tre hylder, stående på høje
ben. Foran hylderne var
udspændt kyllingenet og
indenfor lå vissent løv og
græs, grene og kvas samt
tykkere grene hvori der var
boret huller. Ved nærmere
eftersyn viste det sig at være
et insekthotel. Det beskrev
et lille skilt, som var sat op
ved siden af.”
Et insekthotel er et sted,
hvor insekterne kan søge
ly, lægge sine æg eller overvintre. Det kan have flere
forskellige udformninger,
større eller mindre. Det optimale, hvis man har plads,
er at bevare gammelt ved i
gården. Altså hvis et træ går
ud så bevar noget af stammen enten ved at lade den
stå eller læg den ned og brug
den som en bænk, som vist
på billedet. Den kan også
skæres i mindre stykker
og stables i en brændestak.
Man kan også bygge sit eget

Kære Christianshavner
... så er der snart markedsdag i Strygejernet
Lørdag den 7. september 11:00 - 16:00

Har du lyst til at have en
stadeplads med:
•
•
•
•
•
•

Dine gamle ting fra
loftet eller oldemors stel
Dine hjemmegjorte
smykker, syltetøj,
broderier eller andet
En prøve på din kunnen
ud i zoneterapi, massage
eller andet
Børnebod med forskellige spil eller flødebollemaskine
Du har en pony børnene
kan få en tur på
Du har lyst til at udstille dine malerier, fotos, bøger eller lign. (kan
arrangeres indendørs)

Så deltag i Markedsdag i
Strygejernet Løndag den 7.
september 11.00 – 16.00

Praktiske oplysninger:
En stadeplads er ca. 3X3 m.
Medbring selv bord/parasol
Pris 50.00 som skal dække
annoncer og plakater m.m.
Beboerne har gratis adgang
Opsætning af boder fra kl.
10.00, indgang til haven via
porten Bodenhoffsplads 12.
Der vil være salg af øl og
vand og lidt spiseligt. Har
du selv lyst at sælge noget
spiseligt, er der også plads
til sådan en bod.
Kontakt og tilmelding:
Send en SMS til Katinka
26150328 eller Louisa
20474555

insekthotel, sådan et som
Marie-Louise beskriver. Forskellige insekter foretrækker forskellige måder at
overvintre på, derfor skal
der indtænkes flere rum
med forskelligt materiale.
Først bygges en ramme til
hotellet af brædder (gerne
genbrug) og rummene inddeles. Fyld rummene med
forskelligt materiale såsom
potter/potteskår, pinde/bambuspinde, tykkere grene
med borede huller, halm,
grankogler, mos, kvas og
mursten med huller. Tænk
det som huller/huler hvor insekterne kan gemme sig eller
lægge sine æg. Spænd et kyllingenet på hele fronten, så
insekterne er beskyttet mod
f.eks. fugle. Hotellet placeres
hvor der er læ og ikke i fuld
skygge, der må gerne være
sol i løbet af dagen.
En ting der er lige så vigtigt
som selve hotellet er at sørge
for, at der også er mad til ens
gæster lige i nærheden. Både
til de voksne insekter men

også til deres larver. Anlæg
områder med forskellige
planter så der er blomster
hele sæsonen fra foråret til
sensommeren og hvor planterne får lov at gro vildt.
Undgå sprøjtegifte!

tianshavnerdagen den 8.
september og lad dig inspirere til, hvordan du på din
altan eller i din baggård
skaber bedre forhold for insekterne og samtidig er med
til at gøre byen grønnere.

I de dejlige grønne områder
på Christianshavn, hvor der
i gamle dage var små indelukkede baggårde, men som i
dag er yndede opholdssteder,
vil et insekthotel være til
stor gavn og glæde for såvel
insekter som for mennesker.
Kig forbi Miljøgruppen og
Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn på Chris-

Miljøpu+nkt og Miljøarbejdsgruppen
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Grønland på Christianshavns Torv

I rækken af Torvenetværkets fine tiltag på Torvet
samledes vi tirsdag d.
6/8 kl. 17 om boden fra
Det Grønlandske Hus og
den lille scene ved siden
af Torvekiosken. De opsatte bænke blev hurtigt
besat af et forventningsfuldt publikum, og luften
svirrede af samtaler på
dansk og grønlandsk.
Sharon og andre frivillige
solgte vin, kaffe og mange is.
Lokale christianshavnere, en
gruppe grønlændere på ferie
og sågar nogle få forvildede
turister hørte Lars Lerche
fra Det Grønlandske Hus

byde velkommen og fortælle
om husets mange tilbud
spændende over kulturelle
arrangementer, socialrådgivning, studievejledning og
kunstudstillinger. Huset,
Løvstræde 6, rummer desuden en boghandel og en
skoletjeneste.
Det er andet år, Det Grønlandske Hus deltager med
et arrangement på Torvet.
Lars fortæller, at det er
det oplagte sted, for det er
her, Svend Rathsacks Grønlandsskulpturer fra 1938 er
opstillet. En smuk og enkel
fortælling i tre granitskulpturer, der fremstiller fanger-

livet i Grønland. Det er også
her og i Grønlænderhuset på
Christiania, mange lokale
grønlændere holder til. Ud
over Lars og studentermedhjælper Marie i boden var
trækplasteret ingen mindre
end Rasmus Lyberth, grønlandsk sanger, sangskriver
og skuespiller. Karismatiske
Lyberth stillede op for den
gode sag. Han indledte med
en tale på dansk og slog så
over i grønlandsk, da han
hilste på sine landsmænd
her. Talen var fra hjertet og
gik lige ind. Han talte om de
mange grønlandske skæbner og liv her i Danmark og
mindede os alle om, at livet

er fantastisk, kun leves én
gang og skal nydes. Hans
gave til os var budskabet
om, at vi aldrig må glemme,
at mennesker er så få og
har brug for hinanden. Og
så koblede han guitaren
til anlægget og sang sine
grønlandske sange, så indlandsis, hundeslæder og
næstekærlighed lagde sig
over os på den danske sommerdag. Grønlandsk er et
meget smukt sprog. Lyberth
overraskede til slut ved at
lægge guitaren fra sig og
synge uden musikledsagelse
og uden mikrofon. En bevægende sang om vigtigheden
af at passe på universet.

tilbage med et svar. På trods
af gentagne henvendelser
er det endnu ikke lykkedes
at få et svar på sygdommens art. Så vi må desværre
lade læsernes spørgsmålstegn angående grunden til
træfældningen stå uforløst
og lade enhver konkludere,
hvad grunden dertil nu end
måtte være.

NNCs løfte om at erstatte
de 23 træer, når byggeriet
er færdiggjort, stadig står
ved magt.

Træmassakre?
– Fortsættelse følger…
I juninummeret af Christianshavneren fortalte vi
om, hvorledes 23 træer på
Nordeas gamle grund havde
måttet lade livet en weekend
i maj. Angiveligt, og efter
projektlederens udsagn,
fordi ” 3 af hinanden uafhængige gartnere” havde
konstateret, at de led af så
alvorlig sygdom, at de ikke
stod til at reddes. Heller
ikke de træer, som året for-

inden var blevet udskiftet.
Den påstand er der flere
læsere, som har sat et stort
spørgsmålstegn ved. Og som
har bedt om navnet på den
sygdom, som har afstedkommet massakren.
Christianshavneren bragte i
starten af juni spørgsmålet
videre til kommunikationskonsulenten i NNC, som
lovede snarligt at vende

Tekst og foto: ebb

Vi regner dog stadig med, at

Den mobile boghandel
På hjørnet over for Café
Oven Vande er Tommy en
eftermiddag ved at pakke
bøger ud af kassecyklens
skabe og stille sit varelager
op. ”Ord der betyder lidt”
er en mobil boghandel, der
handler med brugte bøger
til 35 kr. stykket, 40 kr. for
Kim Larsen-biografien, som
Gyldendal har ladet dem få
favorabelt. Tommy cykler
rundt i hele København
og sælger bøger. Bøgerne
er udelukkende klassikere
og nyere kvalitetsbøger,
og her kan gøres gode køb.
Overskuddet går til at støtte
socialt udsatte grupper.
Se mere i Facebook gruppen
“ordderbetyderlidt”
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Hvornår har nogen sidst
uden mikrofon kunnet synge,
endsige tale, hele Torvet op?
Musik kan som intet andet
forbinde mennesker. På sit
højeste taltes mellem 100 og
150 tilhørere.
Tak til Rasmus Lyberth,
tak til Lars og Marie, tak til
Torvenetværket – og ikke
mindst tak til de to unge
grønlandske kvinder på
bænken foran, der oversatte
for mig.
Torvenetværkets tirsdage
varer september ud; find programmet på FB eller læs det
på Torvekioskens vinduer

Rasmus Lyberth giver julekoncert i Kristianskirken d.
1. december kl. 17
Nordatlantens Brygge,
Strandgade 91, viser udstillingen ”I vores levetid – ny
kunst fra Grønland (læs anmeldelsen heraf andetsteds
i avisen)
Tekst: Susanne
Fotos: Henning
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Zittans Zalon:
Svend Brinkmann: Hvad er et menneske?
Boghandelen Det var Zittans holder Zalon med
Svend Brinkmann på udgivelsesdagen af hans første
fiktionsbog ”Hvad er et menneske?”
Torsdag den 22. august kl 16.30

Sofie ønsker flere venner
Sofiebadet er en gammel badeanstalt fra 1909. Badet
blev bygget samtidig med en lang række andre
badeanstalter i København for at hæve hygiejne
standarden. I dag er der kun meget få at de oprindelige og meget smukke badeanstalter tilbage.
Sofiebadet var også tæt
på at lukke og blive lavet
til en børneinstitution,
men lokale ildsjæle og
arkitekter fik bremset
planerne. Hvorefter de fik
dannet Foreningen Sofiebadet, fredet bygningen
og rejst 9 millioner kroner til istandsættelse og
udvikling af den unikke
bygning i Sofiegade.
Sofiebadet har siden istandsættelsen blev afsluttet for
10 år siden, dannet rammen
om kultur og naturaktiviteter, samt naturligvis et
hav af badearrangementer,
kurbade og massage- og
hamambehandlinger.
I Sofiebadet har vi et svagt
punkt for det skæve, for
bæredygtigheden og for na-

turen. Vores bestyrelse og
personale arbejder dagligt på
at bevare og udvikle huset,
og sikre at det fortsat er et
hus for høj og lav med plads
til lidt af hvert.
Således har vi både besøg af
lokale Christianshavnere,
Fedtekælderen, Kofoeds
skole, de kreative skoler
på Holmen samt turister
fra hele verden der nyder
de unikke rum og de lækre
behandlinger og bade.
Bliv medlem
I Sofies bad ønsker vi os at
blive en endnu større familie
og derfor har du lige nu mulighed for at melde dig ind i
foreningen Sofiebadet. Hvis
du har lyst til at være aktiv
i vores bestyrelse, hjælpe til

“Det var Zittans” inviterer til en eftermiddag,
hvor livets store tanker
foldes ud, med en inspirerende samtale mellem
en af danmarks mest markante stemmer Svend
Brinkmann og boghandlerens egen Malene Botoft.
Hvad vil det sige at være
menneske? Svend Brinkmann giver svar på dette
spørgsmål ved at fortælle
historien om den unge, introverte Andreas, der tager
på dannelsesrejse gennem
Europa. På sin rejse bliver
drengen klogere på, hvad
mennesket er for et væsen –

med kulturarrangementer,
har gode ideer eller et stort
netværk du vil sætte i spil,
er du lige sådan et medlem
vi drømmer om. Hvis du bare
ønsker at støtte os, uden at
være aktiv bliver vi også
super glade.
Et medlemskab koster 125
kr. for et år. Da året jo går
på hæld, har vi besluttet at
nye medlemmer resten af
året har mulighed for at få
10% rabat på en oplevelse
i Sofiebadet. Det kunne for
eksempel være en koncert
eller en tur i badekar for 2
personer.
På vores hjemmeside www.
sofiebadet.dk kan du læse
mere og melde dig ind.

En hyldest til Herman Melville
Og så brød solen frem
Det så godt nok gråt og trist
ud denne torsdag formiddag,
første dag i august måned.
Ja, der er så sandelig kommet omskiftning i vejret.
Det skulle dog ikke hindre
torsdagsbesætningen i at
komme på vandet.
Men så skete det, just som vi
var ved at rigge til, at solen
brød frem. Og helt lunt og
behageligt blev det også.
Derfor kunne vi, fem roere
og undertegnede fartøjsfører,
yderst tilfredse drage afsted.
Denne gang med kurs mod
Christianshavns Kanal. Det
var jo flere uger siden, vi
sidst havde været der.
På vej derover, i Magasingraven, passerede vi en

kajakroer. Han hilste venligt
på os med bemærkning om,
at det var et smukt syn. Den
kommentar kunne jeg ikke
stå for, så jeg replicerede,
”Og mærk dig mine ord, det
er i dag 200 år siden, den
amerikanske forfatter Herman Melville blev født. Ham
som skrev romanen Moby
Dick om den store hval. Og
vores fartøj hedder netop
Hvalen, for det her er en
hvalbåd”.

thuset, som vi gjorde til
vor destination. Hele vejen
gennem kanalen ville vi ikke
få tid til, hvis vi også skulle
nå at nyde det medbragte øl.

Ovre i Trangraven måtte
vi lige lægge bi og vente på
sejlbådene, der lå klar til at
passere den åbne Trangravsbro. En udmærket anledning
til at puste ud efter en halv
sømils roning. Og så gik
turen ellers ind mod Søkvæs-

Hjemturen gik gennem Wilders Kanal og så nordpå til
Snedkergraven. Og der blev
roet fornemt. Til undertegnedes glæde er også vor
nye gast blevet helt professionel. Skiver åren korrekt,
ror i takt og får årebladet

Oppe på anløbsbroen blev
der foruden den obligatoriske muntre snakken over
en Grimbergen-øl også tid
til at genopfriske et par knob
og stik. Det er trods alt praktisk at kunne, når der skal
fortøjes og gøres fast.

tilstrækkeligt ned i vandet.
Så det tegner godt for hele
torsdagsbesætningen.
Der blev rigget af i højt
humør og med glædelig
afventning af næste uges
rotur.
Det kan undre, at der ikke
er langt flere der som os vil
nyde samværet i Hvalen
med den motion og snurrig
fornemmelse for maritim
kultur.
Tekst og foto: claës

både på godt og ondt.
Han møder mennesker
undervejs, som gør ham
klogere på livet, men han
bliver også stimuleret af at
stå ansigt til ansigt med
berømte værker fra Europas kunst- og kulturhistorie, der fortæller noget om,
hvem vi er som mennesker.
Andreas præsenteres – og
læseren med ham – for de
store filosoffer og videnskabsfolk i den europæiske
kulturhistorie. Læseren –
ung eller gammel – får en
lettilgængelig introduktion
til den europæiske filosofi og
til Brinkmanns egne tanker
om, hvad det er at være
menneske.

I dagens anledning holdes
Zalonen hos vennerne på
Ingolfs Kaffebar lige rundt
om hjørnet.
Zittans holder Zalon i gården
på Ingolfs Kaffebar torsdag
d. 22. august kl 16.30. Adressen er Ingolfs Allé 3.
Arrangementet er gratis og
ingen reservation er nødvendig.
Bogen vil være til salg på
dagen.
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Christianshavns
Beboerhus
SEPTEMBER 2019

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 3/9
Smørstegt kylling med rødløg og
timiansauce, kartoffelmos med grov sennep

Mandag d. 2/9 kl. 20.00 (Caféen). Gratis entré

Torsdag d. 5/9
Citronstegt kulmulefilet og perlespeltotto
med parmesan
Tirsdag d. 10/9
Krydret lammegryde med abrikoser,
gulerødder, tomater og kikærter
Torsdag d. 12/9
Butternutcurry med blomkål og bønner, ris
med gurkemeje og løg
Tirsdag d. 17/9
Gris braiseret i æblemost med rødbeder,
gulerødder, hvidløg og kartofler

Parallax og Anne Hytta
Folkemusik møder moderne musik:

Konstellationen er et samarbejdsprojekt mellem trioen Parallax og
violinistien Anne Hytta. Parallax kommer fra det norske impro- og
samtidsmusikfællesskab og har de sidste 10 år turneret verden med
sin unikke og imødekommende musik. Anne Hytta er dybt forankret
i den norske folkemusikstradition; en strålende musiker med stor
åbenhed over for andre stilarter og et tydeligt personligt udtryk
på sit instrument. I 2018 blev hun kåret til Årets folkemusikant i
Norge og har vundet flere spellman-priser.
Fredag d. 6/9 kl. 20.00 (Caféen). Entré 60 kr.

Two X Duo:
Suma & Lil + Kimested & Snekkested

En unik aften med instrumentale duetter i Beboerhuset.
Torsdag d. 19/9
Dagens fisk i karry-kokossauce med æbler,
peanuts og porre, basmatiris
Tirsdag d. 24/9
Irish stew på lammebov med timian, kålrabi, gulerødder, løg og kartofler

Soma & Lil er en cello duo bestående af Soma Allpass og Lil Lacy.
Erik Kimested og Torben snekkested er en trompetkonstellation som
kun kan opleve denne ene gang.
Tirsdag d. 24/9 kl. 20.15 (Cafeen). Entré: 50 kr.

Torsdag d. 26/9
Lasagne med græskar, søde tomater, basilikum og ricotta
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.

Bliv medlem

Vil du støtte op om Beboerhuset og have
indflydelse på, hvordan det skal se ud i
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhusforeningen. Det koster 150 kr. pr. år. for
voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister
og studerende. beboerhus.dk/blivmedlem

Django Reinhard Jam

Kom og jam med husbandet og andre dygtige musikere, eller kom blot
og lyt til de swingende toner.
Det er altid sidste tirsdag i måneden, så sæt kryds i kalenderen
og find guitaren, klarinetten, violinen, bassen eller saxofonen
eller sangstemmen frem til en god aften.
Lørdag d. 28/9 kl. 20.00 (Caféen). Gratis Entré

Releasekoncert: Leander & Smith
Fredag d. 4/10 kl. 21.00 (Caféen). Entré 80 kr.

Little Village

Country music and good times.
- Mere info på hjemmeside og facebook følger.
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Lørdag d. 12/10 kl. 20.00 (Caféen). Entré 50 kr.

Bjergtaget / Esben Amdisen /
Nicklas Burman
Singer/songwriter aften

Bjergtaget er dansksproget og har lyrikken som omdrejningspunkt
for sit univers og udtryk. Bjergtaget er alsidigt og anderledes
uden at miste den røde tråd og uden at gå på kompromis med det
gode nummer. Bjergtaget har udgivet den anmelderroste EP ”Velkommen til” og udgav sit selvbetitlede debutalbum i 2016.
Esben Amdisen (SOLO) Det drejer sig om mennesker. Løber du ud i
verden kan du ikke undgå at møde dem. Det drejer sig om ånder.
Ånder der trives iblandt menneskene. Onde ånder, gode ånder og
alt det der findes et sted derimellem. Når nu det er sagt, kan det
nok ikke undgås at nævne at Esbens musik grundlæggende er sange
håndspillede og umiddelbare.
Nicklas Burman er en alsidig sangskriver med et massivt bagkatalog oparbejdet gennem mere end tyve års kærlig brydekamp med det
danske sprog. Det er hverdagssurrealisme, måskeromantik og sortsynet optimisme. Burman har tresoloudgivelser bag sig; “celle no
5” fra 2011, “er det mon her?” fra 2015 og ”En Form For Orden”
fra 2018.
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Foodsharing
Foodsharing er i fuld gang i Beboerhuset - følg med på vores
facebookside omkring nye events!
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 redde mad fra at blive smidt ud og i bredere forstand
sætte fokus på og forebygge problemet med madspild.
Se mere på Beboerhusets facebookside og
facebook.com/FoodsharingCopenhagen

Månedens kunstudstilling:
Haller & Jellesen
Sansefoto går i kroppen. - Der skal mere menneskelig puls på vores
kommunikation her i den
digitale tid, mener fotograferne Hanne Levy Jellesen og Jesper Haller.
Deres sanselige billeder
af mennesker og natur kan
ses fra den 5. september
- blandt andet det her
viste, som netop har vundet guldmedalje i verdens
største kunstfotokonkurrence, Trierenberg.

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

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.
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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Fredag d. 6. september
Mikkel Andersen spiller klassisk guitar
Vi skal høre værker
af J.S. Bach, bl.a. den
store Chaconne, Lutsuite nr. 3 og andre
væsentlige stykker fra
Bachs hånd.
Fredag d. 13. september
Tegn i kirken
Workshop v/ tegnelærer Suzette Gemzøe.
Vi tegner et hjørne af
kirken og øver perspektivlære ved hjælp
af sigtemål.

Den kommende debutant fra Det Jyske
Musikkonservatorium spiller værker af
Franz Liszt og canadiske Rachel Laurin. Fri
entré.
Prædebut med organisten Lars Fløe
Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 20
Fransk orgelbrus af
komponisterne Debussy, Alain, Bonnal, Vierne, Escaich
og Gigout. Lars Fløe
debuterer senere på
efteråret fra Det jyske
Musikkonservatoriums Solistklasse. Fri
entré.

Fredag d. 20. september
Skriveværksted v/
Roberta Montanari:
Vækst
I Trinitatistiden fortælles det, at Gud har
lagt et kærlighedskim
i os, som næres i mødet med andre mennesker. Vi kredser om
tro, håb og kærlighed
som evige muligheder
for vækst i menneskelivet.

Vor Frelsers Kirke

Fredag d. 27. september
Stilhed og musik

Gudstjenester
September
Søndag d. 1. september
11. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard 		
			
Højskoledagene begynder
Fredag d. 6. september
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 8. september
12. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Fredag d. 13. september
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Lørdag d. 14. september
Dåbsgudstjeneste kl.
10.30
v/ Marlene Lindsten

Lørdag d. 21. september
Dåbsgudstjeneste kl.
10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 15. september
13 s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30 (+
konfirmandindskrivning)
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 22. september
14. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Lars Sandbeck

[lille artikel om konfirmandindskrivning]
Konfirmandindskrivning
Der er konfirmandindskrivning i Vor Frelsers Kirke for elever i
8. klasse efter højmessen søndag d. 15. september.
Fredag d. 20. september
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Har du lyst til at indgå i arbejdet omkring
Natkirken?

Fredag d. 27. september
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Hver fredag er der fra
kl. 20-23 Natkirke i
Vor Frelsers Kirke.
Som frivillig vil du
sammen med Natkirkens hold af frivillige
og kirkens præster
indgå i samarbejdet
om at skabe et vigtigt
refleksionsrum for
alle.

Søndag d. 29. september
15. s. e. trinitatis
Højmesse kl.10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Lyder det som noget
for dig, så kontakt
kulturmedarbejder
Lene Trap-Lind på
LET@km.dk, telefon
29770390.

Natkirke
Natkirken er åben
hver fredag kl. 2023. Aftenens musik
begynder kl. 20. Der
er nadverandagt kl.
21.30 og fælles aftenbøn kl. 22.45.

Koncerter
Prædebut med organisten Jonas Hellesøe
Nielsen
Tirsdag d. 3. september 2019 kl. 20

Efterårsprogrammet
for Menighedsplejen
på Christianshavn
er klar og efterårets
tema er: Christianshavn og de nordatlantiske fortællinger
Vi skal henover efteråret høre om Christianshavns særlige forbindelse til Grønland,
Island og Færøerne, og
i september er der to
arrangementer:
Tirsdag d. 17. september kl. 14
Omvisning på Nordatlantens Brygge med
fortælling om stedets
historie samt besøg i
den aktuelle kunstudstilling I vores levetid
— ny kunst fra Grønland.
Vi mødes ved indgangen til Nordatlantens
Brygge 10 minutter
før! Medbring penge
til egne drikkevarer i
caféen efter omvisningen.
Torsdag d. 26. september kl. 19:
Foredrag om det grønlandske køkken inkl.
smagsprøver v/ antropolog og grønlandsk
kulturmedarbejder i
Fedtekælderen/Kirkens Korshær Liza
Tuperna Itzchaky.
Huske som altid at
medbringe 20,- til
Menighedsplejens arbejde.

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. 11. september
Hans Tausens Kirke,
salmerne nr. 686-700
om Kærlighed til Gud
og næsten, Bryllup og
vielse
Tirsdag d. 24. september
Vor Frelsers Kirke,
salmerne nr. 701-715
om Bryllup og vielse,
Fædrelandet, Årstiderne
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Christianskirken
Kardinaldyderne
og det at gøre det
gode: salon om
tro

onsdag d. 18. september kl. 18-21
Billetter á 50 kr. via
billetto.dk
Tro er ikke det modsatte af viden eller
tvivl. Tro har at gøre
med en tillidsfuld
hvilen i verden og
kan hverken vejes,
måles eller begrundes. Men hvilken
rolle har troen i dag
– og tæller den overhovedet?

Gudstjenester
i Christians
Kirke
Søndag d. 1. september
11. s .e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 8. september
12. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 15. september
13. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d.22. september
14. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d.29. september
15. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft
kl. 10.00

Brætspil for unge
torsdag d. 5. og 19.
september kl. 17-19
Fri entré
Kom med, når vi
igen griber plader,

terninger og farverige brikker – og holder brætspilsaftener
i Christians Kirke. I
september sker det
torsdag d. 5. og 19.
september, begge
dage fra kl. 17-19.
Spillene er nye,
moderne brætspil
og skifter fra gang
til gang - alt efter
hvor mange vi er, og
hvad vi har lyst til.
Der er altid en grundig introduktion til
spillene, så du behøver ikke være en
garvet brætspiller
for at være med eneste forudsætning
er, at du er mellem
16 og 35 år og har
mod på at spille med
og lyst til at lære
folk at kende.
Der er kaffe på kanden og hjemmebagt
kage - og det er ganske gratis.
Vi holder til i den
lille bolig til højre
for kirken.

Kom med til den
5. af årets saloner
i Christians Kirke,
hvor vi taler om tro
gennem gruppedialog og fælles samtale
over ost og rødvin.

Christians Kino:
Klokkeren fra
Notre Dame

onsdag d. 2. oktober
kl 19.00
Fri entré
Selv om næste visning først er i oktober, kan vi ikke
vente med at pippe
lidt herom – for vi
glæder os til igen
at byde inden for
i Christians Kino,
hvor vi onsdag d. 2.
oktober viser den
klassiske spillefilm
’Klokkeren fra Notre
Dame’. Læs mere på
www.christianskirke.dk

Månedens koncerter i Christians Kirke
Mandag d. 2. september kl. 19.30
Eskær Trioen med
besøg af Paolo Russo, bandoneon
Entré
Med 20 år bag sig
er Eskær Trioen,
der udgøres af Julie
og Emilie Eskær på
hhv. violin og cello
samt Charlotte Thaning på klaver, et af

de førende og mest
populære ensembler
på den danske kammermusikscene.
På denne aften
får trioen musikalsk selskab af
italienske Paolo
Russo på legesyg og
temperamentsfuld
bandoneon.
Koncerten arrangeres af Kammermusikforeningen
af 1887 og er første
række af koncerter
i foreningens 132.
sæson.
Billetter kan erhverves for 125 kr.
gennem løssalg i
døren eller gennem
medlemskab af foreningen (600 kr.
for ni koncerter - læs
mere om program og Onsdag d. 25. september kl. 17.00
medlemskab her).
Koncert med DKDM:
Debussy og SchuLørdag d. 7. septem- mann
Fri entré
ber kl. 17.00
Book of Prayers –
oratorium fra gaden, Oplev elever fra Det
opført af Mogens
Kongelige Danske
Dahl kammerkor og MusikkonservatoAthelas Sinfonietta
rium i fremførelse af
Entré
Debussy’s Chansons
Oplev slutfirsernes
de Bilitis samt Schudystopi og vrede,
manns Violinsonate
som ved murens fald nr. 1 i a-mol op. 105
blev afløst af et mar- og Märchenbilder
kant udbrud af håb
i musikalsk fortolk- op. 113.
ning, når komponist
og lydkunstner Niels
Rønholdts værk
’Book of Prayers’ d.
7. september uropføres i Christians
Kirke.
Koncerten finder
sted i samarbejde
med Mogens Dahl
Kammerkor, Athelas Sinfonietta og
Golden Days Festival. Billetter á 150
kr. købes via www.
billetlugen.dk

Lørdag d. 21. september kl. 18.00
Suoni Ensemble
med besøg af belgisk
kor
Entré

Medvirkende: Sophie Haagen (mezzosopran), Alva Holm
(violin), Nicholas
Swensen (bratsch)
og Lea Han (klaver).
Torsdag d. 26. september kl. 19.30
Korkoncert med
tjekkisk ambassade
Fri entré

forstand, når Christians Kirke denne
aften åbner dørene
for Niklas Sivelöv og
et emsemble af kinesiske kunstnere.
Niklas Sivelöv, klaverprofessor ved Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium,
har sammen med
musikere ved Music
Confucius Institute
udgivet en CD med
improvisationsmusik for klaver og traditionelle kinesiske
instrumenter. Koncerten i Christians
Kirke fejrer CD’ens
udgivelse og byder
på genfortolkninger
af udvalgte værker
fra CD’en samt nye
værker.
Aftenens emsemble
består - under ledelse af Niklas Sivelöv
fra flyglet - af:

Qi Jie på pipa
(4-strenget knipset
Fredag d. 27. sepstrengeinstrument),
tember kl.19.00
Xu Ziling på erhu
Nikolas Sidelöv: Kla- (strygeinstrument)
ver, Kina og Improog Kehan Zhang på
visation
violin.
Fri entré
Der inviteres til
grænsebrydende oplevelse i mere end én
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Genbrug og affaldssortering Affaldsforsøget skal
på Christianshavn – hvorfor evalueres
og hvordan?

På landsplan producere
vi danskere stadigt meget
affald, men meget kan genbruges og en del kan endda
bruges direkte af andre,
måske endda din nabo eller
en i dit nærområde. Vær
med til at dele viden og finde
løsninger til mere genbrug.
Det kan for nogen fortsat
være svært at komme af
med affald til sortering eller
genbrug i nærheden af sin
bolig på Christianshavn. Der
findes genbrugsstationer og
multifunktionelle affaldsløsninger, men de er måske
ikke lige om hjørnet.
Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn vil gerne
invitere interesserede Christianshavnere til at være med
til at udvikle lokale genbrugsfælleskaber og drøfte
lokale muligheder for at
genbruge mere af vores affald. Måske har du og din
beboerforenings allerede et

genbrugs- eller bytterum,
som fungere og som I gerne
vil fortælle om? Eller måske
vil du og dine naboer gerne
vide mere om, hvad der
findes af muligheder allerede
i dag og byde ind med nye
forslag? Så vil vi rigtig gerne
høre fra dig/jer i dit område,
din ejer-, lejer- eller beboerforening og invitere jer
med til en temaaften om
Genbrug og affaldssortering
på Christianshavn – hvorfor
og hvordan?
Skriv til Miljøpunkt Indre
By & Christianshavn på
miljopunkt@a21.dk, mærket
Genbrug og affaldssortering
på Christianshavn inden udgangen af september, sammen med dine/jeres kontak-

tdata og input til drøftelser
på temaaftenen.
Miljøpunktet vil på baggrund af jeres tilbagemeldinger
lave det endelige program for
en temaaften, som forventes
at blive den 6. november
2019 16.30-19.00 i vores
mødelokale hos Miljøpunkt
Indre By & Christianshavn,
Regnbuepladsen 7. Vi annoncerer mere herom senere.
Allerede nu forventer vi
at snakke om beboernes
lokale oplevelser omkring
sortering, genbrug, byttemarkeder, bytteskabe,
byttecentre, byttestationer,
sorteringsstationer, storskrald, smid-væk-kultur,
affaldsmyter og meget mere

Udstilling af Julie Rønnows fotos

Siden 6.oktober sidste år
har der stået to Flerfunktionelle Affaldsløsninger på
Overgaden neden Vandet. To
røde stod ved nr. 9 ved B&Wporten og en sort ved nr. 51
ved Bådsmandsstræde.
Begge affaldsløsninger
kan modtage pap, papir,
metal og plast. Tagene har
grønt græs og de har bænke
som man kan sidde på og
nyde udsigten over kanalen.
Derudover er der et bogbytteskab i den sorte, og
de røde havde et bord, man
kunne sidde ved.
Affaldsløsningerne er en
del af et 1-årigt forsøg, som
nu skal evalueres inden de
nedtages igen.
Erfaringer hidtil
For begge affaldsløsninger
lader det til at borde, bænke
og bogskab er blevet taget
godt imod og benyttet flittigt af christianshavnere og
gæster ved kanalen.
Den røde station ved
B&W-porten, blev desværre
ikke brugt efter hensigten,
hvilket gik ud over kvaliteten
af det affald som blev indsamlet til genanvendelse.
Dels blev der ikke indsamlet de forventede mængder
husholdningsaffald, og dels
var der en stigende tendens
til fejlsorteringer i containerne. I foråret blev der også
flere gange observeret affald
henkastet på gaden omkring
dem. På baggrund af dette
blev det besluttet at fjerne
dem før tid, da vi vurderede,
at de fortsat ville blive brugt
forkert i sommerperioden.
Bænkene og bordet blev

De to røde affaldsløsninger var
meget populære i april-solskin.
Fotograf Kirsten V Andersen

brugt en del til hygge, kunne
vi se, og det var da godt.
Den sorte ved Bådsmandsstræde bliver brugt
rigtigt, og vil blive stående
i resten af forsøgsperioden.
Tid til evaluering
Der er husstandsomdelt
information og spørgeskemaer til de christianshavnere, som de to stationer
var tiltænkt. Vi opfordrer alle til at udfylde dem,
så vi kan blive klogere på
hvordan affaldsløsninger
kan indrettes i vores by. Det
er også muligt at besvare et
online spørgeskema. Linket
til dette finder du på opslaget
på den sorte affaldsløsning.
Du er også velkommen til
at skrive en mail til: ressourcerogaffald@tmf.kk.dk
med dine meninger, helst
inden 26. august. Besvarelserne og kommentarer vil
blive taget med i det videre
arbejde med affaldsløsninger
på Christianshavn.
Lokaludvalgets Genbrugsgruppe vil nu arbejde med
at finde en god afslutning
på forsøget. Den sorte af-

Den sorte affaldsløsning bliver flittigt brugt, og bogskabet især er
en succes. Bænken bruges også ofte.
Fotograf: Anne Christine Eskildsen

Julie Rønnow har gennem fotografier dokumenteret Christianshavns forvandling fra 1960erne til efter
århundredeskiftet. Skarpe sort hvide fotos af by- og gadeliv i Dronningensgade, Torvegade og
Kanalgaderne; Saneringer, rydningen af Sofiegården og Stærekassen mv. Fotografierne kan ses i
Vagthuset og endnu flere kan ses på foreningens hjemmeside og fremsøges i arkivets database:
www.chrarkiv.dk
Vagthuset Torvegade 75

Reception lørdag den 7. september kl. 13

Christianshavns Lokalhistoriske Forening &
Arkiv
Selfie i Christianshavns Kanal
. Ebb

faldsløsning vil blive nedtaget i starten af oktober
2019. Er din beboerforening el.lign. interesseret i at
have den stående på egen
matrikel, kan du høre om
mulighederne for dette ved
at kontakte Christianshavns
Lokaludvalgs Genbrugsgruppe eller lokaludvalget
på e-mail: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Fremtidens affaldsløsninger
Københavns Kommunes
nye Ressource og Affaldsplan
2024 indeholder en indsats,
hvor affaldsløsninger skal
opstilles de steder i København hvor der ikke ellers
er plads til at opstille beholdere i gården eller hvor
borgerne vil opleve et øget
serviceniveau ved at kunne
sortere i det offentlige rum.
Planens målsætning er at
øge indsamlingen til genanvendelse fra 45% til 70%,
og det forventes at det er
nødvendigt at opstille omkring 750 affaldsløsninger.
Hvordan de kommer til at
se ud, og hvor de præcist
skal placeres, vides endnu
ikke. Med planen er der
dog givet tilladelse til at
nedlægge p-pladser, hvis
dette er nødvendigt, og det
er da et fremskridt. Det var
vores store problem, da vi
skulle finde steder til de to
affaldsløsninger i forsøget.
Forsøget laves i samarbejde med medarbejdere i
Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.
Hvis du vil være med i det
fortsatte arbejde, så er du
meget velkommen. Du kan
kontakte os via lokaludvalget på e-mail: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Vi ser frem til jeres
besvarelser på spørgeskemaet.
Hilsen,
Genbrugsgruppen under
Christianshavns Lokaludvalg.
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Et kajak-skurs rundtur i bureaukratiet.
Christianshavn er
smuk. Det ved vi. Ikke
mindst langs kanalerne.
Men ind i mellem
skæmmes den. Til stor
ærgrelse for fastboende.
Foregår det i kortere tid,
kan de fleste leve med det.
Men bliver det permanent, opstår irritation.
Og man kan ende med
at gå til myndighederne.
Det gjorde nogle beboere Ved
Kanalen. Irritationen skyldtes et opført kajakskur. Et år
efter opførelsen reagerede
man. Nemlig i maj 2017,
hvor en klage blev sendt
til Teknik og Miljø. I juni
2017 blev klagen overført
til By og Havn. Tålmodigt
ventede man, indtil man
et år efter, d. 19. juni 2018,
rykkede for svar. Svaret
var, at ejerne af kajakskuret
ved Kanalen, som var årsagen til klagen, for nylig
havde påbegyndt en ansøgningsproces. Man rykkede
igen for svar d. 6. marts
2019, hvor der henvistes
til Københavns Kommune.
Som kort efter svarer, at
der d. 14. december 2018 er
givet afslag på kajakskurets
ejeres ansøgning, der, foruden det førnævnte skur,
også indeholdt en ansøgn-

ing om yderligere en pram,
angiveligt til at ”etablere en
kajakforening til gavn for
de mange unge, som ønsker
at udfolde sig positivt på
vandet, men endnu ikke har
de økonomiske muligheder”.
Det undrer Christianshavneren, at på en film på youTube fra 1. juni 2016, hvor
både formand og sekretær
ved Bådelauget optræder
(Christianshavns Bådelaug
40 år - www.ChristianshavnsKvarter.dk), udtaler
en tydelig, men unavngivet mand, at Københavns
Havn ikke blot har givet
tilladelse, men oven i købet
også givet dem en ponton
til over 30.000 kr. Ganske
gratis. Videoen har ligget
på nettet i over 3 år, uden
at nogen fra Bådelauget har
syntes, den burde slettes.
Formanden for Bådelauget
har ikke lyst til at hverken
udtale sig eller blive citeret
angående kajakskursagen,
idet, som han forklarer,
sagen endnu ikke er afsluttet, idet den er anket.
Selve klagesagen har mere
end 2 år på bagen. Og de
omkringboende undrer sig.
Over at det accepteres, at
der bygges et ulovligt skur
på en ponton, hvor taget

består af plexiglas, som giver
genskin, hvor skuret er malet i en ejendommelig brun
farve og hvor plastikkugler,
der markerer pontonen, er
stærkt cyklamfarvede (mod
de sædvanlige gule bøjer). Og
vel at mærke på et fredet sted,
hvor der ikke er tilladelse til,
at noget kan ligge i vandet.
Går man dybere i sagen, kan
man godt forstå komplikationerne. For det er By og
Havn, der varetager Københavns Havns vandarealer,
som i april 2018 har givet
fuldmagt til at Bådelauget
kan søge om tilladelse. Selv
kan de ikke give tilladelse til
en godkendelse. Københavns
kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er byggemyn-

dighed, men kan ikke give
tilladelse, med mindre der
foreligger dispensation fra
Fredningsnævnet. Og Miljøog Fødevareklagenævnet er
klageinstans for Fredningsnævnets afgørelse. Og så
længe der kører en klagesag
ved klagenævnet, kan man
ikke gå videre med sagen.
Dette bekræftes også af vicedirektør Rikke Sønderriis fra
Teknik- og Miljøforvaltningen, som udmærket forstår,
hvis man som beboer er
frustreret over, at prammen
(som forvaltningen kalder
den) kan ligge i kanalen i så
lang tid, når den faktisk ikke
er lovligt placeret. Men så
længe den verserende klagesag ikke er afgjort, har man
ikke mulighed for at gribe
ind. Dette kan først ske, når
afgørelsen er truffet. Rikke
Sønderriis lover, at så snart
det sker, vil man, (såfremt
afgørelsen bliver, at prammen ikke må være de), efter
varsling, udstede påbud om,
at den skal fjernes. Omvendt,
hvis afgørelsen bliver positiv
overfor dens beliggenhed,
vil man gå i gang med at
behandle byggeansøgningen, og vurdere, om der kan
gives en byggetilladelse.
Diverse instanser afviser dog

både at have givet tilladelse
samt ponton til Bådelauget.
Så nu er der altså ikke andet
at gøre end- fortsat- at vente
tålmodigt på en tilbagemeld-

ing fra de højere forvaltningsmæssige instanser.
En kende rundtosset, efter
en karusseltur i det gode
bureaukratiske system.

Ny båd i Christianshavns En mindeplade for Martin
Andersen Nexø.
Kanal
Ved kajen ud for Nordea
Fonden, Herrings Gaard,
ligger der nu en meget fin
gammel kragejolle ved navn
FRAM. På kajen er der opsat et skilt, hvor man kan
læse jollens historie på både
dansk og engelsk.
Kragejollen blev brugt
som toldkrydser i slutningen
af 1800- tallet ved Guldborgsund. Den oprindelige
jolle er gået til i tidens tand,
men i 1989 blev der bygget
en kopi efter de originale
tegninger, som kan ses i
arkivet på Søfartsmuseet i
Helsingør. Navnet FRAM
er taget efter det norske
polarskib, som var både på
nord- og sydpolen.
I 1818 blev der indledt
en jagt på det tiltagende
smugleri, der var opstået
i kølvandet på den langvarige krig mellem Danmark
/ Norge og England 1807-16.
For at imødegå smugleriet
blev der den 16.maj 1824
oprettet et Krydstoldvæsen,
som med lethed kunne udføre sin tjeneste i en tid,
hvor et dampskib endnu var
en sjældenhed. I 1854 var
der 23 Krydstoldstationer

langs de vestlige kyster og
14 i den østlige del af landet.
FRAM hørte til i Bandholm
Tolddistrikt og patruljerede
i Guldborgsund.
Opgaven var at udføre en
kontrol af pligtige toldvarer
på de skibe, der skulle anløbe
danske havne.
Skibsføreren var pligtig til
at opgive hele lasten og fandt
tolderne gods der ikke var
opgivet, blev skibet straffet
med en mulkt (bøde) på indtil 30 kr. pr. tonnage.

Når
skibet
var
gennemgået, blev alle luger
forsynet med toldvæsenets
plombe og dæklasten, ofte
tømmer, blev talt op og indført i skibets papirer.
Udover toldarbejdet påhvilede det også Toldvæsenet
at påse, at udenlandske
fiskere ikke drev fiskeri i
danske farvandet, overvåge
stenfiskeriet, assistere meteorologisk institut, bistå brevdueforeningen i krigsmæssigt øjemed, give søfarende
vejledning, hjælpe redningsvæsenet og transportere
læger og gejstlige ud til de
isolerede småøer.
FRAM er 6,36 lang, 2.28
bred og stikker ca. 85 cm
dybt. Den kan gå for sejl
som i gamle dage, men har
nu også en lille stærk 10HK
SABB dieselmotor. Masten
kan lægges ned via en talje,
når den skal under broerne.
Båden ejes af en lille
gruppe båd entusiaster.

Forfatteren Martin Andersen Nexø blev født på
Christianshavn for 150 år
siden. Hans fødselsdag er
den 26. juni, og det markerede Nexø-fonden med manér.
De fejrede dagen lørdag den.
22. juni i Arbejdermuseets
festsal med foredrag, sange
og prisuddeling til 3 nye forfattertalenter, Sara Omar,
Sofie Jama og Aydin Soei,
der skriver i Nexøs ånd.
Om Nexø skriver formanden for Nexø-fonden,
Lisbeth Gundlund Jensen:
” De fleste kender de
berømte romaner ”Pelle
Erobreren” og ”Ditte Menneskebarn”, hvor han digter
på sin unikke indsigt i den
arbejdende befolknings livsvilkår og kamp for et bedre
liv. Forfatterskabet fik stor
indflydelse på den danske
og europæiske arbejderbevægelses selvforståelse
og den litteratur, der kom
efter Nexø. Nexø var hele
sit liv søgende over for nye
politiske veje til, at arbejderbevægelsen kunne udfylde
den historiske rolle, han
mente, den var tiltænkt.
Han sugede næring fra socialdemokratismen, kooperationen på socialdemokratiets venstrefløj, anarkismen
og kommunismen.”
På selve årsdagen holdt
Lisbeth Gundlund Jens-

en tale på adressen Sankt
Annæ Gade 33 og afslørede
derpå mindetavlen for Martin Andersen Nexø. Henrik
Yde holdt derpå et veloplagt
foredrag baseret på kapitel
et i sin meget roste biografi
Nexø – Martin Andersen
Nexøs liv og værk, Lindhardt
og Ringhof 2019.
Nexøs barnebarn Ole og
to af oldebørnene, Søren og
Frederik, overværede seancen og talte lidt med Christianshavneren om deres
berømte forfader. Slægten
var hermed repræsenteret

– og så blev det ikke større.
Læg vejen forbi Sankt
Annæ Gade nr. 33 ved lejlighed og send bysbarnet en
tanke.
Tekst: Susanne
Foto: Henning
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Hans Heepe, ”en glad amatør”
Sådan beskriver han sig selv.
Men når man træder ind i
hans hjem på Christianshavn
er det første indtryk, at her
har vi ”en glad kunstsamler”.
Væggene er prydet med
mange varierede billeder,
som er malet på lærred,
papir og masonit. Han har
selv indrammet mange af
dem i passepartout. Keramiske værker spænder fra
2 meters højt relief til fine
skåle. Mange af billederne er
inspireret af Kobra-malerne.
Der er også håndplukket
kunst fra utallige rejser:
specielt fraThailand (hvor
han har været 10 gange),
Bali, Vietnam og mange
flere spændende steder.
Sine egne værker holder
til i hans private gemak,
hvor han også helst maler.
Ved vinduet med udsigt til
kanalen, hvor både skibe,
gående og cyklende defilerer
forbi. ”Her er lyset så smukt,

og der er den blanding af ro
og liv, som virker så inspirerende på mig”, fortæller
han. Motiverne var i begyndelsen mere abstrakte og
farverige, men er nu gået
over i det naturalistiske og
afdæmpede. Det er træer,
vand og, på de seneste, store
sten, som dukker op. Hvorfra
ved han ikke. ”Jeg bliver inspireret af alt fra et foto til
et guldaldermaleri og tror,
jeg ved, hvad jeg vil male.
Men mine billeder udvikler
sig altid i en helt anden retning”, siger han. Det er også
det, han finder interessant.
At man ikke kan styre det,
men må lade sig flyde med.
Som udenfor i Kanalen.
”Hvorfor er der altid to eller
flere små figurer på dine
værker?”, spørger Christianshavneren. ”Spørg
mig ikke”, smiler Hans
Heepe, ”det skal ikke være
en ren naturoplevelse”.

Maleriet, det skal blot være
til sjov. Og til fordybelse.
”Tænk, pludselig har man
siddet og malet og så er der
gået 6 timer”, fortæller han
og efterlyser påskønnelsen
i nutidens travle samfund
af flow-fornemmelsen, hvor
man forsvinder for tid og sted.
Det lå ikke i kortene, at Hans
skulle jonglere i kunstgenren. Opvokset i et lille husmandssted på Sjælland med
stråtækt tag og lerklinede
vægge, hvor man først fik
elektricitet indlagt, da han
var 10 år, var livet blottet
for kunstneriske input. Alligevel følte han det naturligt,
da han første gang fik en
malerpensel i hånden. Eller
allerede i 1967, hvor han
kom i forbindelse med et keramikerværksted og lavede
sine første skåle, nogle med
en fin tyk, hvid glasur, som
han stadig har. Og værdsætter. Adspurgt, om han mon

ville kunne gå videre af den
keramiske vej, svarer han
benægtende. Efter en kort
tænkepause. ”Jeg vil koncentrere mig om maleriet”.
Selvom det hele ”blot er
for sjov”, har han for ikke
så længe siden udstillet
på Galleri Bredgade 22 i
Indre By . Hele 9 værker
fik han solgt og efterfølgende har 2700 interesserede personer været inde og
kigge på hans hjemmeside.
Vil du være nr. 2701, så klik
ind på www.hansheepe.dk
Og se hvad en ægte glad
amatør christianshavnermaler har på hjerte.
P.S. Glemte vi at fortælle, at
Hans Heepe er 75 år? ”Det er
ikke til at se det, hvis man
ikke lige ved det…”
ebb

GALLOPPERIET
STADENS MUSEUM FOR KUNST - CHRISTIANIA
GRANDE CHRISTIANIA FØDSELSDAGSUDSTILLING

Set lige udfor Sofiegade af Mortan Konoy

Christiania fylder 48 år d.
26 sept. september og derfor
festligholdes begivenheden
hele september måned med
en Grande Fødselsdagsudstilling, der fylder vægge,
montrer og podier i Gallopperiet plus Spiseloppen,
med værker af Christianias
skjønne kunstnere og venner.
Udstillingen vil rumme alle
afarter af analog billedkunst, skrotskulptur, photos, events, folkekøkken,
improviseret digt- og tesalon, musikalske indslag og
videos.
Fernisering søndag d. 8 september kl 15-19. Alle er
velkomne !

Gallopperiets indbydende opgang i Loppebygning Midt.
Foto / I.B.

Check Christianshavnerens netavis
Arrangementer, koncerter og udstillinger
Christianshavneren i pdf format på
din computer
Annoncepriser og annonnceformater
Check www.
christanshavneren,dk dagligt
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I vores levetid
Ny kunst fra Grønland
Spændende udstilling på Nordatlantens Brygge
Fem unge kunstnere giver deres bud på fremtiden
for Grønland. Efter 40 års
hjemmestyre bærer det mod
selvstændighed for deres
land. Fælles for den retning,
de udstikker, er forankringen i den gamle grønlandske
kunst og kultur, men også et
fokus på at forbinde fortid og
nutid som vejen frem.
Inden for døren mødes man
af en billedvæg med fotografier af grønlandsk hverdagsliv gennem tiden. Tre
serier af Inuuteq Storch:
Porcelain Souls, Sunsets and
forgotten moments, John
Møller. Smukke og bevægende fotografier man skal
give sig god tid til at studere.
Martin Brandt Hansen har
flere bidrag med. Særlig fin
er Thule Vessels: fire krukker, en med fuglehoveder, en
med traditionelle masker,
en med drabelige polarræve
(?) og en med groteske hoveder, der brækker krukkens
hanke op. En fornyelse af
traditionen. Selv kalder han
stilen Ethno-Gothic.
Mission fuldført? hedder en
installation bestående af to
kapper: en rød med en smuk
perlekrave i grønlandsk
tradition og en sort kappe
med den velkendte maske i
sort broderi på ryggen. Mellem de to er trukket tynde
røde tråde, der på én gang
etablerer og optrævler en
forbindelse mellem dem. Et
kulturmøde betegner Paarma Brandt sit værk som.
En video af perlekravens
omhyggelige tilblivelse vises
på en skærm i gulvhøjde.
Lydbilledets sagte klikken
understreger tidens gang.
Paninnguaq Lind Jensen

udstiller på første salen sine
fotografier af inuit tatoveringer, Kakiornerit. Smukke
mennesker med smukke
tatoveringer. Dette er kropsudsmykninger, der virker
og giver mening.
Ned fra loftet hænger MajaLisa Kehlets 6 stofbilleder
med drømmende kvindekroppe i sarte farver. Farver
og former står i relief til
rummets øvrige fortællinger
og bidrager til at understrege
mangfoldigheden i den grønlandske kunst.

Udstillingen afrundes af en
smalfilm, der kalejdoskopisk
væver en række historiske
filmklip sammen til en mosaik om Grønland.
I vores levetid er en udstilling, der peger bagud og
fremad i det skæringspunkt,
som er de fem lovende unge
kunstneres nu. Det er en
tankevækkende og optimistisk vision. Se den og nyd
den!
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Fake News
af Teater Paradox
Kan teatret løse mediernes
krise, og er fiktionen den
bedste kur mod løgne? Det
spørgsmål stiller Teater
Paradox i forestillingen Fake
News, der spiller på Teaterøen onsdag 11. september.
Vi møder journalisten Zach
og skuespilleren Henriette
og et væld af personer fra
den internationale medieverden.
Kernen i forestillingen er
Zachs egen historie.
kaj ved Magneten med en
besætning af internationale
klimaaktivister. Mød dem til
en snak, udveksling af idéer
og et måltid mad torsdag 12.
september fra kl. 12. Turning the Tide arrangeres af
Copenhagen Dream House,
der favner kunstnere inden
for musik, performance og
live-installationskunst.

at vi kan præsentere programmet for den første
COTYA – Københavns Teaterfestival for Børn og Unge,
der indtager Teaterøen fra
torsdag 26. september til
søndag 29. september. Fire
dage, 11 teaterkompagnier
og hele 32 forestillinger for
børn unge og voksne. Og fik
vi sagt, at det hele er gratis?

Turning the Tide

Vil du med om bord? Så læs
mere om Turning the Tide
her

Torsdag 12. september kommer der gang i havnen ud
for Refshaleøen. Sejlskibene
Havila og Lewis ligger til

Program for COTYA
Sidste men ikke mindst er
det med slet skjult stolthed

COTYA er både for skoler,
dagtilbud og familier, og
hvis du vil læse mere om programmet og så hvordan i får
billetter, skal du besøge festivalens hjemmeside www.
cotya.dk.

Han trues på livet, da han
afslører en toppolitiker i
sit hjemland, og må flygte
til Danmark. Her er han
i sikkerhed men plages af
samvittighedsnag. Forestillingen spiller kun en gang på
Teaterøen, og det er den 11.
september kl. 20.
Se hvordan du får billetter
til Fake News

Han læser
Christianshavneren!
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Food Market på Refshaleøen – en kæmpe succes!

Søndag den 16. juni blev der
afholdt madmarked med
boder på begge sider af vejen
ud for Lille Bakery. Der var
knasende friske grøntsager,
lækkert kød, skønne oste,
læskende cider og æblemost,
smukke viskestykker, økologisk mel, sunde brød, økosvampe, æg og pølser, krydderier, frø, farvestrålende
buketter. Tilstrømningen
var imponerende stor, der
var kø de fleste steder, og
produkterne vandrede over
diskene i en lind strøm. En
halv time efter åbningstid
meldte flere boder udsolgt i
visse varesortimenter, så det
gjaldt om at holde godt fast
i sine indkøbte gulerødder.
Konceptet bygger på slo-

ganet ”Fra bonden til
kunden”. Mellemleddet er
skåret væk, og både bonde og
kunde nød tydeligvis den direkte kontakt. De stolte madproducenter nyder at få lejlighed til at fortælle om deres
produkter, om dyretrivsel,
foder og opdræt, om nænsom
dyrkning af afgrøder og respekt for jorden. Som kunde
er det en ny og anderledes
købsoplevelse at få ansigt på
producenten, historien bag
produktet og et produkt, der
virkelig er kælet for. Priserne? Absolut rimelige. 20
kr. for eksempelvis et stort
bundt gulerødder eller et
stort kålhoved, 3 produkter
for 50 kr. Et gedigent stykke
høost 100 kr. Emballagen

medbringer man naturligvis
selv, intet spild af papir eller
plasticposer.
I boden Søtoftes Have står
gartnerne Zenia og Amalie
bag bunker af gulerødder,
flere slags kål og mange andre grøntsager. De kommer
fra Søtofte ved Gyrstinge Sø,
hvor de som økologiske gartnere har en bred produktion
uden brug af maskiner, alt
foregår ved håndkraft. De
sælger til restauranter og
på markeder og vil på sigt
oprette en CSA-kasseord-

ning, dvs. en ordning hvor
kunden forudbetaler et fast
beløb og så regelmæssigt får
leveret en grøntsagskasse.
Ved siden af Hindsholmgrisens vogn med specialiteter
præsenterer Poul Lang
Nielsen en flot skinke, som
han uddeler smagsprøver
af, og hvilken smag! Han
fortæller, at der mangler
et marked for bønder. Den
direkte kontakt mellem
bonden og kunden er garanti for ærlighed, bonden
står inde for sit produkt.

Poul er fortaler for, at man
spiser mindre, men bedre
kød. De 300 grise på Hesthøjgaard på den nordfynske
halvø Hindsholm lever et
naturligt, sundt og ustresset
liv fra fødsel til hjemmeslagtning. Sådan fremstilles et
højkvalitetsprodukt. https://
www.hindsholmgrisen.dk/
12. generation af familien
Hedeager på Hedeagergård
valgte i 2011 at gå den biodynamiske vej. Bonden taler
indigneret om sin fortid som
”skiderik”, dvs. traditionelt
landbrugsuddannet i brug
af plantegift, kunstgødning og grådig udpining af
jorden. I dag har han set
lyset og værner om sin jord.
Han betegner sit arbejde
som ”førstehjælp til jorden”.

Gården ligger i Ølgod uden
for Varde og modtager gerne besøg efter aftale. Dens
rullende gårdbutik havde
i søndags udsolgt af kød
på under en time, men så
var der jo specialostene at
smage. En høost er en lækker ost lavet på mælk fra
køer, der er fodret med hø.
Gårdens bomærke er tyren
Livingstone. Hyggeligt at
være på fornavn med en tyr.
https://hedeager.info/
Langebjerggård ligger i bunden af Sejerøbugten nord for
Kalundborg. I vognen sælger
Henrik Ørnstrøm lam og
spisekaniner fra egen avl.
Gården laver opslag på FB,
når der slagtes, og det gælder
om at være hurtigt ude. Der

sælges desuden hjemmelavet
syltetøj. Fårene opdrættes
bl.a. på vandmynte, og overskudshøsten heraf kan også
købes.
www.langebjerggard.dk
I æble- og ciderboden
Æblerov er Andreas på arbejde sammen med det lille
foretagendes praktikant.
De uddeler smagsprøver og
sælger lystigt. Iværksætterne Morten og Christoffer
startede i sin tid op på Grønttorvet i Valby, siden flyttede Æblerov til Svinninge
i den gamle Beauvaisfabrik, og Andreas blev ansat.
Der brygges efter devisen:
Nul tilsætningsstoffer, her
gives naturen fuldmagt.

Æblerne købes hos danske
økoplantager, og planen er
at opstarte egen økologiske
æbleplantage, nu hvor pladsen er til det.
http://www.rigtigcider.dk/
blerov-danmark
Ovenstående boder var dem,
vi nåede at interviewe, før
trængslen blev for stor alle
steder. Køen uden for Lille
Bakery var så lang, at vi
opgav at kigge ind. Mere
herom senere.
Her er et udsnit af de øvrige

boder, som vi nåede at
besøge:
-Kiselgården med økologiske
urter
-Hegnsholt med æg og pølser
-Lejre med frø dyrket på
Svanholm, gamle sorter
-En bod med bydyrkning af
økologiske svampe i Hillerødgade
-Karin Carlanders smukke design og bæredygtige
fremstilling af vævede
viskestykker, servietter,
duge mm.
-Kornby Mølle med økomel
-Lille Bakery med et brødudsalg
Se resten på Grønt Markeds
facebookside

Succesen var hjemme, og
såvel bønder som kunder
håber på et tilbagevendende
marked. Det slår Christianshavneren hermed et slag
for!
Tekst: Susanne
Fotos: Henning
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Madfolket slår til

Torsdag den 5. september kl. 19. Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 55 – fri entre

Historien bag Grønt Marked ved Lille Bakery
Nogle dage efter søndagens
madmarked taler vi med Mia
fra Lille Bakery om tilblivelsen af Food Market/Grønt
Marked. Det er en fin historie om drømme, netværk
og mange nationaliteter.
Kokken Mia er australier og
sammen med biokemikeren
Sara fra Portugal og danske
Jesper, kok med erfaringer
som brødbager, stiftere af
Lille Bakery. Den historie
fortælles en anden gang – for
den kan ikke fortælles nok.
Fænomenet Torvedag uddøde desværre med supermarkedernes opkomst og
findes kun i begrænset omfang i Danmark i dag. Hvis
man til hverdag vil købe
friske danske fødevarer direkte fra en dansk producent, hvor går man så hen?
Det ved teamet bag Lille
Bakery, for det er dér, de
køber råvarerne til deres
brunch, frokoster og middage. Dette privilegium har
de en drøm om at dele med
lokalsamfundet. Derfor Food
Market/Grønt Marked!
6 mennesker satte sig sammen for at indfri drømmen,
alle fra netværket:Viola fra
Italien, som arbejder for
Birkemosegård, Rich fra
U.K., der arbejder for Coffee Collective, Michelle, Dk,
skriver for The Preserve

Journal og på en bog, Jesper fra vinbaren Pompette,
Mia og Sara fra Lille Bakery – med praktisk hjælp
fra deres egen Jesper. Alle
er fuldtidsansatte, så planlægningsarbejdet var ”a side
project”, dvs. i fritiden.
De søgte og fik finansiering
af borde, telte mm, frivillige
fremstillede plakater osv.
Derpå inviterede de egne og
netværkets producenter ind:
Målet var at skabe direkte
kontakt mellem bønder og
kunder, ikke i første omgang
profit, men blot dækning
af udgifter, og bønder kom,
også dem langvejs fra. Det
gjorde kunderne også.
Projektets fortsatte succes
kræver fortsat opbakning fra
lokalsamfundet. Skal ting

vokse, skal det ske nedefra,
siger Mia. Gruppen er i gang
med at evaluere erfaringerne fra første marked og at
planlægge næste markedsdag, realistisk set én gang
om måneden. Drømmen
er oftere, men skal indfris
fra grunden sammen med
lokalsamfundet. For mange
kokke er slet ikke nok – men
så har de jo netværket og
kontakten til bønderne. Hurra for det, og held og lykke!
Det store netværk kunne vi
ikke fange, men her har vi fotograferet alle Lille Bakerys
fredagsmedarbejdere. Det er
Mia i midten.
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Norske matrosers deltagelse i slaget på
Københavns Red 2. april 1801

Forud for slaget blev der udskrevet ca. 2000 matroser fra syv distrikter i Norge. I februar 1801
startede en proces hvor matroserne blev sendt i puljer på 60 eller 80 mand på march igennem
Sverige for at deltage i forsvaret af København. Vi er en gruppe slægtsforskere med norske rødder,
som har forsket i dette element af slaget og udvalgt otte matroser, hvis skæbne vi fortæller om. De
politiske forhold omkring slaget er velbeskrevet, men de norske matroser, deres indsats og deres
skæbne er meget lidt omtalt.

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & arkiv
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Copenhell 2019 på tiende
år på Refshaleøen

28.000 lagde vejen forbi. Så
tror da pokker, de lokale ikke
kunne være i busserne på de
kritiske tider af dagen.
Så mange mennesker dyrkede altså deres fælles passion, heavy metal. De kom
for musikken, og den koncentrerede de sig 100% om. Nul
snakken hen over musikken,
som var den bagtæppet for
festen. Her ER musikken
festen! År efter år.
Som ved alle seriøse kulturbegivenheder gør man
noget ud af at klæde sig på
til lejligheden, og i respekt
for genren går alle her i sort.
En diskret markering af fællesskabet. Det er ikke ensbetydende med, at der gives
køb på individualismen.
Personligheden kommer til
udtryk i sjove tøjvalg, frække
frisurer, flotte tatoveringer,
signatursmykker mm., og
alle anstrengelser møder
anerkendende blikke. På Copenhell som i Det Kongelige
Teater, Operaen og andre
store kultursteder er publikum hinanden venligt stemt,

tager hensyn og udviser god
køkultur. Man er her for den
samme kulturoplevelse.
Heavy metal er hårdtslående, høj og medrivende
musik, alene energierne!
Der lægges alle kræfter i på
scenerne af højtryksarbejdende musikere og vokalister med imponerende spændvidde i stemmen. Hertil kommer vilde løb over scenen og
headbanging – intet under,

at tilhørerne begejstres,
rives med og honorerer med
horn og tilråb. Tiåret blev
fejret med en oversigtstur
ned ad memory lane, hvor
store navne spillede ikoniske
musiknumre. Den nostalgiske rejse blev afrundet med
en hyldest til afdøde Kim
Larsen: Rabalderstræde,
som mange sang med på.
Årets liste af bands var i
øvrigt lang med noget for enhver smag. Som mørket faldt
på, blev ikke blot Copenhells,
men hele Refshaleøens vartegn, nemlig Ulven på B&Wbygningen, rød og øjnene to
lysende spots. Refshaleøen
er en vigtig del af Copenhells
identitet – og omvendt.
Rammerne er alfa og omega
i et arrangement som dette,
og her scorer Copenhells
arrangører og mange frivillige topkarakter! Der indsættes ekstrabusser, der
sættes gitre op, så ruten
giver sig selv, der oprettes
bilparkering, cykelparkering, teltlejre der opstilles
tilstrækkeligt mange toilet-

Sæsonen 2019 / 2020
Så er ferien slut og vi skal i gang med vintersæsonen.
C.I.K. SPORTSCENTER, Bådsmandsstræde 20 2. sal, 1407 KBH. K.

Rytmisk motionsgymnastik for damer ledes af Inge Marquardt på 2. sal
Mandag kl. 18.30 –19.30

Første gang 2 – 9 – 2019

Sæsonen varer fra 2. september 2019 til og med 27 april 2020.
Hele sæsonen kr. 600.Yoga ledes af Ditte Brændgård Hansen.
Tirsdag kl. 16.30 – 17.30

På 1. sal.

Første gang 3 – 9 – 2019.

Sæsonen varer fra 3. september 2019 til og med 27 april 2020.
Hele sæsonen kr. 600.Vi har liggeunderlag (medbring meget gerne dit eget) og dejlige tæpper.
C.I.K’s Dameafdeling
Vil du vide mere kan du ringe til:
Annie
Lillian

minfamse17@gmail.com

2846 5613
4145 3727

Evt. nye medlemmer tilbydes en gratis prøvetime.
Kontingent for passive medlemmer er årligt kr. 150.-

ter, der er masser af gode
barer og spiseboder, der
ryddes løbende op på festivalpladsen og, og det føles
som om, der er et venligt øje
alle steder, hvor man går.
Hensynet til naboerne er
udstrakt: Scenerne er vendt
ud mod Øresund, lysmasterne er rettet nedad – og
slutspilletiderne overholdes!
Efterfølgende ryddes op på
alle arealer udenfor selve
pladsen. Sådan skal det
gøres!
Tekst: Susanne,
Fotos: Henning og Astrid

Vejret indbød til fællesbadning fra Cirkelbroen
Tekst og foto: Mortan
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Sofies forrygende, fejende,
fede festlige Festival
5.-14. juli udspandt Copenhagen Jazz Festival sig. Sofies Jazz Klub havde endnu en gang
et program, der var “best ever”. Se på billederne (taget af Bo og Sofie) et udpluk af fesilighederne. Og glæd jer: der er et bedre efterårs-/vinterprogram i støbeskeen end længe set!

Gabor Bolla og Cornelia Nilsson var med i Jacob Artveds fremtidsrette og fremragende ensemble.

Garvede kæmper på Bolværket Lasse Lundström, Bjarne Roupé og Tomas Franck:

Mere Bolværk: Til højre synger Roy Wade for
med Det Hemmelige Big Band og til venstre er
det Jacobberne Dinesen og Artved, der gør en
eftermiddag uforglemmelig

Jesper Thilo Kvintet
med Jacob Fischer,
Janus Templeton,
Søren Christiansen og
Daniel Franck
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Christianshavns lyksaligheder. Set af Ebb

Arbejdsgrupper nedsat under
Christianshavns Lokalvalg.
Der er nedsat et antal arbejdsgrupper
under
Christianshavns
Lokaludvalg
ud fra interesser. Du kan læse
antallet
på
Christianshavns
Lokaludvalgs hjemmeside. https://www.
christianshavnslokaludvalg.kk.dk/
Arbejdsgruppernes navne ligner stor set de
kommunale udvalg, nedsat af København
Borgerrepræsentation.
Der en nedsat en arbejdsgruppe der
hedder Sundhed og Omsorgsgruppen
Gruppen er sammensat af personer
der interesserer sig for ovennævnte og
alle interesserede beboere er mere end
velkomne i udvalget, da vi på nuværende
tidspunkt kun er 8 medlemmer. Det skal
bemærkes at alle møder er åbne og man
er velkommen til at komme og lytte eller
stille spørgsmål. Vi afholder normalt
et møde om måneden og mødedatoerne
fremgår af Lokaludvalgets hjemmeside.
Af arbejdsopgaver kan bl.a. nævnes:
Tilgængelighed, som f.eks. er intervaller
for lyssignaler i Torvegade. Passage for
ældre og dårlig gående ved krydset Sankt
Annæ gade.
De mange nye Løbehjul der flyder i gaderne
og fortove, til stor gene for handikappede,
personer med dårligt syn, rollatorbrugere
og sidst personer i kørestol m.m.
Herudover som et meget vigtigt emne, da
vi bliver flere ældre på Christianshavn,
presser vi på for at få et plejehjem nu.
Kravet er et plejehjem i alle bydele og på
Christianshavn har vi intet. Til trods for
at kommunen har lovet det.
Det var lidt om vores arbejde. Skulle
det have din interesse er du altid
velkommen til at kontakte os og høre
nærmere på tlf. 30442440Dette indlæg er
skrevet af repræsentant for Sundhed- og
Omsorgsgruppen ved Sven Erik Brockdorff

