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Krøyers Plads er emnet
på denne måneds
Christianshavnermøde
den 2. februar kl. 19.30 i
Beboerhuset
side 7 og 8

Krøyers Plads er også
emnet på en vigtig workshop den 22. februar.
NCC og Lokaludvalget
inviterer alle til at deltage
side 22

Vilde Liv
Nyt ungeprojekt
side 3

Noget om Broer
side 9

Nordatlantens Brygge
Sila - Grønlandsk
Samtidskunst
Lige her nu
side 18

Dette fine billede er taget
af Nils Vest,han har også
en lille bemærkning til det:
Hvor er himlen over vores
bydel ofte utroligt smuk.Det
skulle hænge lidt sammen
med beliggenheden af
havnebassinet og Øresund,
der ved vestenvind pga.
temperaturskift med
opstigende luftstrømme
fremkalder turbulens over
det centrale København
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Kig stjerner i vinterferien

Willie Reinberg Larsen

En opfordring ”Følg efter stjernerne”: Det bliver muligt i
vinterferien. Da opstilles de største kikkerter fra Københavns Astronomiske Forening(KAF) ind på det næsten
uendelige, naturvejlederne stiller skarpt på ”hverdagsbugen” af stjernerne og de gode fortællinger, der findes om
stjernebillederne.
I Rådhushallen er opstillet et miniplanetarium, hvor nye
fortællinger går i gang hvert kvarter. I hallen fremviser
KAF endvidere astronomiske begivenheder. Sammen med
naturvejledere kan du få hjælp til at finde ”stjerne-vejen”
til dit eget stjernetegn.
Hver time afgår en tur op i Rådhustårnet, hvor der vil være
nogle mindre kikkerter og mulighed for at komme nærmere
på himlen og opleve byen oppefra. Begrænset plads her.
Bemærk Tilmelding til Tårnturen fra mandag den 7. februar
kl 10.00 på tlf. 33663333. Deltagelse er gratis, men vær
opmærksom på at det kan føles langt op til toppen af tårnet.
Mødested: Københavns Rådhusplads
Arrangører: KAF og naturvejlederne i Frederiksberg og
KøbenhavnsKommune.

HUSKAT
Miljøbilen

kommer den 21. februar på Torvet kl.19 til 20.

Elektronikaffald er rigtig farligt affald og må ikke
komme sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det vil
sige alle mulige dimser med noget elektronik i sig: opladere,
mobiltelefoner osv, osv. Aflever det på genbrugsstationen
og gør en forskel på dit barns planet.
Christiania har en genbrugsstation, lige inden for indgangen overfor Christianshavns Skoles gymnastiksal. Gå lige
frem forbi snedkerværkstedet og der til højre ligger den og
den er åben alle dage fra 12 til 17.

Om man er For eller Imod EU
Må man glæde sig over at der er et fungerende demokrati;
at Højesteret gav EU-modstanden ret til at føre retssag
mod regeringen vedrørende Lissabontraktaten.

Christianshavneren savner

* 29.03. 1935
+ 10.12. 2010
Har fået fred efter lang tids sygdom
I hjertet gemt og aldrig glemt
Familien
Bisættelsen har fundet sted

Isen er væk – kom og løb med
IChristianshavns Lokalråds
løbeklub kom rent faktisk i
gang i december. På trods af
ubarmhjertige, meteologiske
betingelser i sidste måned,
er der nu et fast fremmøde
hver lørdag kl. 9.00 foran
Orlogsmuseet, hvor fra turen
starter.
”En dag var det nærmest
spidsrod – store isstykker
faldt ned om ørerne på os fra
tagene fordi det tøede”, siger
Knud Josefsen, som ser det
som sin vigtigste opgave at
sørge for at alle kommer sikkert både ud og hjem hver gang.
”Men nu er det jo den rene fornøjelse og det er tørt og fint
overalt”, tilføjer han.
Løbeklubben løber 10-12 kilometer i et overkommeligt tempo
hver lørdag fra Orlogsmuseet. Deltagelse er gratis og tilmelding unødvendig.

nogen der har lyst til at lave avis.

tekst og foto: Birte Pedersen
Christianshavns Lokalråd

Der er mangeartede opgaver at tage fat på:
at skrive om lokale begivenheder, at tale med
annoncører, at sætte avisens sider op på computer.
Det gøres for tiden i et program der hedder
InDesign, som vi naturligvis vil undervise dig i.
Og så er der en masse andre småting der lige skal
ordnes.
Kontakt os på mobil 27398552 eller på mail:
christianshavneren@beboerhus.dk
Venlig hilsen redaktionsgruppen

Forslag til Bydelsplanen
biblioteket i februar måned. 		

Sikker Prinsessegade

Mød op i Beboerhuset den 1, februar kl. 16.30
se også bagsiden

Cirkelbroen

som kommunen planlægger over Christianshavns Kanal,
langs inderhavnen.
Her forlænges høringsfristen til 14. februar.
Eventuelle bemærkninger kan sendes til
Center for Bydesign, Islands Brygge 37, 5. sal,
Postboks 447 - 1505 Kbh. V bydesign@tmf.kk.dk

kan indleveres på
foto: ask

L

æserbreve og -fotos

Busplansændringer. Endnu en grund til at gå
ind i lokale råd og udvalg.
læs også på side 3.

Deadlines
2011
Nr./Måned
2 Marts 		
3 April		
4 Maj		
5 Juni		
6 September
7 Oktober
8 November
9 December

Deadline annoncer Deadline stof

Omdeles

Torsdag kl. 16:00 Lørdag kl. 14.00 Fredag - lørdag
17. februar
17. marts
21. april 		
26. maj 		
18. august
22. september
20. oktober
24. november

19. februar
19. marts
23. april 		
28. maj		
20. august
24. september
22. oktober
26. november

25. – 26.feb.
25. – 26. mar.
29. – 30. apr.
3. – 4. jun.
26. – 27. aug.
30. sep. –1.okt.
29. – 30. okt.
2. – 3. dec.

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

Christianshavneren
bydelsavis

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

En
christianshavner

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Carsten Michaëlis
Ole Ullby
Marie Markus(ansv.)
Jane Lytthans
Åse Gørsing
Jette Nielsen

modtager vi meget gerne. Uopfordrede læserindlæg må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive mellemrum. Er de længere risikerer man at redaktionen
redigerer.
Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i
helt almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i
en eller anden grad, kan det give store problemer, da vi
har nogle spalterammer som skal overholdes.
Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb
på navngivne medborgeres private forhold, men gerne
politisk debat, meningsudvekslinger, oplysninger om
forhold der forekommer en urimelige osv, osv.
Billeder bedes medsendt som vedhæftede filer, helst
RGB og jpeg.
Tusind tak, redaktionen

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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Vilde Liv
Københavns Kommunes ungeprojekt på Christiania

Kommunens Socialtforvaltning har startet en
indsats for at hjælpe udsatte unge, der færdes
på og omkring Christiania.
Det vil sige anonym rådgivning, fælles aktiviteter, voksenstøtte og meget mere, for piger
og drenge mellem 12 og 18 år. Behovet for en
indsats er ikke dalet, tværtimod, kommer der
flere og flere børn og unge udefra.
Projektet holder til i den hvide skurvogn lige
ved Volden for enden af Bådsmandsstræde,
ved Fredens Ark. Desuden laver de også opsøgende gadearbejde på og omkring Christiania.

grafittimalere til at udsmykke skurvognen.
Og så har vi lige fået Jobvinduet sat op lige
udenfor skurvognen, så man kan komme og
se efter opslag til fritidsjob på alle tider af
døgnet.
Vores vigtigste opgave er at være tilstede,
være synlige og tilgængelige, og være der
hvor de unge er.
Vi christianshavnere er glade for at kommunen nu kommer med en indsats overfor
problemet med den store tilstrømning af børn
og unge til Christiania. De to medarbejdere
jeres udsendte mødte, lægger liv og sjæl I
projektet. De fortjener al mulig opbakning
fra lokalmiljøet. Jeg for min del ønsker dem
alt godt I arbejdet og håber at kommunen indser, at dette projekt ikke er en døgnflue, men
må være ligeså vedvarende som årstidernes
skiften.

Jeres udsendte møder to af projektmedarbejderne, Pernille og Nazila, i den hvide
skurvogn ved Fredens Ark. De fortæller at
projektet har været i gang siden 1. august og
er ved at være godt etableret på Christiania.
Der er pt tre medarbejdere på projektet. De
kender alle Christiania rigtig godt. Der er
blevet holdt mange møder med de forskellige
grupper på Christiania som arbejder med børn
Tekst og foto: Marie Markus
og unge og med alle værtshuse og beværtnin- To af Vilde Liv projektets medarbejdere, Pernille og Nazila, ved skurvognen I Bådsger. Og vi har fuld opbakning fra Fristaden. Vi mandsstræde. Denne vil senere blive smukseret med lovligt graffittimaleri. Udhængsskabet
har også holdt møder med nogle af klubberne til jobopslag befinder sig på plankeværket, til venstre for cyklerne.
på Christianshavn, og vi vil selvfølgelig gerne
arbejde sammen med alle i bydelen, siger begge.
Vi er på Christiania hver dag
lighed og ejerskab hos de unge. De unge skal selv komme til
og er ret fleksible med tiderne Gadearbejdet
os, fordi de kan se et attraktivt alternativ til for eksempel
dag-/aftentid og weekender.
Projektet er igangsat og ledes af Pigegruppen på Vesterbro. misbrug og kriminalitet.
Medarbejderne er en blanding af uddannede socialrådgivere
De helt faste tider er:
med erfaring fra gadearbejde og med erfaring fra andet arbe- Vi laver opsøgende arbejde i og omkring Christiania. Om
Tirsdag: 17-20 skurvognen i Bådsmandsstræde ved
jde med unge samtidigt med et godt kendskab til Christiania. de unge vil ha´ kontakt med os er helt frivilligt og absolut
Volden
Og så kender vi miljøet fra vores egen opvækst, griner anonymt. De kan få rådgivning og en voksenrelation, som
Onsdag: 14-16 Nemoland
Pernille.
de måske ellers ikke har haft før.
Torsdag: 16-18 skurvognen.
Rigtig mange børn og unge udefra kommer som sagt på Vi forsøger at få de unges øjne op for nogle af de tilbud, som
18.30-22.00 Nemoland
Christiania. De kommer fordi Christiania er et fristed for faktisk findes for dem. Det kan være et skoleforløb, et lille
Fredag: 11-13 Nemoland,13-15 Månefiskeren
dem, nogle kommer og går, mens andre bliver hængende. projekt eller noget helt tredje. Og vi spiser sammen hver
Der er tale om en meget fragmenteret gruppe af unge, som torsdag.
Vi kan kontaktes døgnet rundt på telefonerne herunder:
bruger fristaden på forskellige måder på godt og ondt. Vi Men vi har den pædagogiske holdning, at initiativet skal
Nazila: 51 71 44 61
er der først og fremmest for de mest udsatte unge, som har komme fra de unge selv. Vi vil gerne hjælpe dem med at
Pernille: 51 71 44 62
brug for hjælp.
finde frem til noget de er gode til.
Brian: 51 71 44 63
Gyda, leder: 24 41 27 04
Vi er et lokalt forankret projekt, hvor kerneværdien er frivil- Lige nu er vi for øvrigt i kontakt med nogle af de lokale unge

Gul Bølge Fakta
Følgende linjer bliver berørt:
2A, 6A, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 29, 66, 67, 123 og 132.
Herudover foreslår Københavns Kommune at oprette en ny linje 9A.

Flere buslinjer nedlægges og en ny A-buslinje skal drøne fra Christianshavns til Glostrup
via Flintholm Station. Ny busplan lægger op til store ændringer.
Altså farvel til 15, 29 og 67. Goddag til 9A
En række buslinjer står til at ændre rute eller helt blive nedlagt. Til gengæld skal vi til at
vænne os til nye busnumre.
En ny A-bus skal ifølge planen køre fra Operaen via Christianshavn over Hovedbanegården
og Frederiksberg til Flintholm Station og videre helt til Glostrup. Den kommer til at
erstatte linje 66 på Christianshavn og linje 14 og 15 på Frederiksberg.
Linje 15 nedlægges helt, men erstattes i Indre By og på Østerbro af linje 10, der
får endestation ved Ryparken. Linje 14 overtager så til gengæld linje 10’s afgange til
Teglholmen.
Flere skal skifte på Flintholm Station
Kommunen foreslår samtidig, at nogle af de eksisterende buslinjer slås sammen, så der
fremover bliver færre linjer. Til gengæld skal busserne på linjen køre hyppigere.
”De omlægninger, vi foreslår, vil betyde, at nogle får en smule længere til bussen. Men
ventetid og lang rejsetid bliver kortere.
Københavns Kommunes forslag til ændringer skal nu forhandles på plads med Movia og
omegnskommunerne. Herefter vil forslagene blive sendt i høring i de relevante lokaludvalg.
Med afsæt i erfaringerne fra Flintholm Station vil Københavns Kommune i samarbejde
med Movia efterfølgende tage hul på en gennemgribende omlægning af busserne i hele
hovedstaden frem mod indvielsen af den nye Metro, Cityringen. Det skal sikre, at de massive
investeringer i Cityringen bliver til glæde for så mange af hovedstadens pendlere som muligt.
Stationer som Flintholm skal være knudepunktet i hovedstadens fremtidige kollektive
transport. Stationen har to S-togslinjer med forbindelse til det øvrige tognet i Danmark
samt Metro med direkte forbindelse til lufthavnen.

Til borgermøde i randzonen
En aften i januar blev der afholdt et borgermøde for beboerne i Aladdinkvarteret. 35 mødte
op. Anledningen var, at Lokaludvalget havde modtaget et brev fra en beboer, der klagede
over den hensynsløse biltrafik og bilparkering og den truende adfærd, som en del af kunderne
til hashmarkedet dagligt udviser.
Rigtig mange borgere kom til orde. De udtrykte alle enten uro eller vrede eller begge dele
over de urimelige tilstande især i Burmeistergade, Bodenhoffs Plads og Brobergsgade og
selvfølgelig Prinsessegade, der er plaget af dødskørsel, ulovlige parkeringer, hensynsløs og
truende adfærd fra folk, der af den ene eller den anden grund har ærinde på Christiania,
samt over manglen på politiets tilstedeværelse.
Stemningen blev ikke bedre af, at Kommunen har planer om at nedlægge busslusen på
Holmen, der trods alt, når den ellers fungerer, forhindrer gennemkørsel af biler, der ikke
har ærinde i vores kvarter. Det virker, som om vi med nedlæggelsen af busslusen skal
betale for, at kommunalpolitikerne generøst har bevilget os en multihal på Arsenaløen, og
at de har afsat et stort beløb til trafiksanering af Prinsessegade.
Lokaludvalget havde inviteret en centerchef fra Trafik og Miljø Forvaltningen, en politikommissær, repræsentanter for det officielle Christiania og Morten Lind fra Lokalrådet
til at besvare borgernes spørgsmål. Og hvad kom der så ud af det?
Den kommunale embedsmand kunne ikke oplyse om, hvilke beslutninger politikerne ville
træffe. Men han lyttede til, hvad der blev sagt. Politikommissæren lyttede også og svarede
pænt på borgernes kritik, men han kunne kun henvise til politiets begrænsede ressourcer
i forhold til dets mange opgaver.
Christiania var repræsenteret af 4 personer, heriblandt Ole Lykke, der overbeviste med
en velbegrundet analyse af det illegale markeds udvikling i et globalt perspektiv: Krigen
mod narko er tabt, men hverken folketingspolitikerne eller deres udenlandske kolleger er
parate til at tage konsekvenserne deraf. Så der er desværre ikke udsigt til, at Folketinget
vil tillade den afkriminalisering af hashhandlen, som Københavns Kommune har foreslået.
Men ingen af de fire repræsentanter bidrog med nogen forslag til, hvordan Christiania vil
kunne hjælpe sine naboer. Der var end ikke tale om at indrette en p-plads for hashkunderne
inde på Staden.
Men ét konkret positivt resultat kom der ud af mødet: Morten Lind tog initiativ til at
genopvække græsrodsbevægelsen for en sikker Prinsessegade, nu suppleret med et krav
om et sikkert Aladdinkvarter, og 15 borgere meldte sig som aktive.
Julius Lund
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Snevejr ingen hindring

Nej
til sommerferielukning

Fuldt hus til
Beboerhusets
Generalforsamling

h
Der var strid snestorm og
isglatte fortove , da Christianshavns Beboerhusforening holdt generalforsamling
den 25. november. Men det
forhindrede ikke en rekordstor tilslutning, og der var
ikke én ledig stol i salen,
da formanden Lone Jensen bød velkommen til en
gennemgang af husets livlige aktivitet i det forløbne
halvår med gadefesten i
Dronningensgade øverst på
scorelisten.
Beboerhusets Christianshavnerpris blev ved en reception i caféen givet til Knud
Josefsen for hans mange
lokalaktiviteter, bl.a. i ”Lad
havnen leve”, som arbejder
for at bevare kanalerne sejlbare for masteskibe. Den
traditionelle Skt. Hans aften
på Volden har med stor succes etableret børnebål, som
tændes tidligere, samtidig
med at der bages snobrød.
Senere på sæsonen har der

Af Rikke Lauritzen,
børneordfører for Enhedslisten
Hvis der i øjeblikket sidder nogle familier med små børn
og planlægger deres sommerferie, så må de hellere lægge
den i uge 29 og 30. For dér har et flertal på Rådhuset
nemlig besluttet, at daginstitutionerne holder lukket.

været teaterforestilling for
børn og voksne, juleforestilling med Kathrine Jensenius
og Kirsten Breum.
- Det er næsten som i gamle
dage, sagde flere gamle
christians havnere, da Dronningensgade en smuk augustdag fyldtes med glade
menneske i alle aldre til
gadefest med musik og mad
og drikke. Festens anledning
var Beboerhusets 35- års
jubilæum , og I den frodige
baghave sørgede Caroline
og hjælpere for grill-mad til
levende musik. De mange
frivillige hjælpere og gode

Åbent brev til
Helle Thorning-Schmidt
og Villy Søvndal,
Her på Christianshavn dumpede for nylig en hilsen
gennem brevsprækken fra lederne af to partier, som
er rundet af arbejderbevægelsen.
De drister sig til at foreslå, at arbejdstiden skal op og ikke
ned. Vi skal alle i snit arbejde en time mere om ugen. Det
er en ”fair løsning” på krisen, mener de.
Det lyder besnærende, men logikken halter. Hvis folk i
arbejde arbejder mere, mindskes behovet for hænder, og
arbejdsløsheden stiger. Løser det krisen? P.t. har vi 170.300
omregnet fuldtidsarbejdsløse En time mere, kunne være
foreslået af partiet Venstre, som faktisk netop har taget
det til sig.
De to arbejderpartier burde ikke ligge under for nyliberale
modeller, men i stedet hente pengene, hvor pengene er.
Rul skattelettelserne tilbage, beskat de store firmaer effektivt, drop krigen i Afghanistan, sig nej til Regeringens
EU spareplan på 24 milliarder – det er jo frivilligt for os
udenfor euroen, behold efterlønnen, som går i minus, hvis
den afskaffes, sæt arbejde i gang. Det kan afhjælpe krisen.
Jeg ser frem til en ny slags hilsener fra de to partier.
Med venlig hilsen
Birte U Pedersen,
Christianshavn

gaver bidrog til gadefestens
succes, og der lød stor tak til
Nordeas afdeling i Strandgade, til Ole og Jane i Lagkagehuset, til bager Holm,
til Jazzklub Loco, til Cirkus
Panik, til aktivister og artister. Lokaludvalget havde
stillet underskudsgaranti på
10.000 kr.
Beboerhuset har haft endnu et par jubilæer, nemlig
Marianne Blombergs 30-års
jubilæum og Rikke Kruses
20års jubilæum , og desuden
et par nyansættelser. Rikke
gik på efterløn i august og
er blevet efterfulgt af Søren

Fra 1.september. Preben
Espenheim, som var regnskabsansvarlig i næsten 5 år,
er fratrådt på grund af
sygdom og erstattes p.t af
en vikar, nyansættelse forventes i januar. Under punktet Eventuelt var mange
emner til livlig debat, og
et indsendt forslag om at
opkræve 5 kr. mere af ikkemedlemmer både i spisehus
og i værksteder - for at
forbedre økonomien blev
modtaget med begejstring og
vedtaget, bestyrelsen
drøfter, hvordan det kan
administreres.
Lone Jensen sluttede generalforsamlingen med at
konstatere , at Beboerhuset
summer af liv hver dag, alle
værksteder og aktiviteter
bliver brugt. En stor tak til
alle vikarer og aktivister,
samt tak til personale og
bestyrelse.
ref. aah
illu: Totta

Kære Hundeluftere
Jeg har en meget meget stor bøn
til jer alle!
Hvorledes er det med jeres egne lorte, dem dropper i formentligt i toilettet, ikke?
Hvordan kan det så være i synes at jeres hundelorte ikke
skal fjernes fra gader, stræder og volde?
Nu sneen er væk skal jeg opleve et bjerg af hundelorte på
lige netop gader, stræder og på volde, det kan i ganske enkelt
ikke være bekendt, det er noget svineri af værste skuffe!
Overalt på Christianshavn er der affaldskurve til formålet,
derfor er der ingen undskyldning for ikke at rydde op!
Prøv lige at gå en tur langs kanalen fra Torvet til Snorrebroen, der vil i alle få syn for sagen! Føj!!!!!!
Venlig Hilsen
Birte Pedersen, (selv hundelufter)
Voldboligerne 9.4.mf
1426 København K.

Hvis forældrene ikke selv kan passe deres børn i de to
uger, vil der blive oprettet nødinstitutioner, hvor de tilbageværende børn kan passes.
For nogle børn kan det sikkert være meget sjovt at prøve noget nyt i de to uger. Men for mange andre børn er det vigtigt
med trygheden og den genkendelige hverdag.
Familierne rammes også i uge 28 og 31. For pædagogerne
har ret til tre ugers sammenhængende ferie. Og når der er
tvungen fri i uge 29 og 30 betyder det, at institutionerne
må køre på halv kraft i uge 28 og 31. Dvs. at partierne
bag beslutningen har sørget for at genere de københavnske
børnefamilier og pædagogiske personale i i alt fire uger af
sommerferien.
Efter Enhedslistens opfattelse er der tale om en dårlig og
ufleksibel beslutning, der skaber langt flere problemer end
den løser. Vi vil arbejde for at beslutningen laves om til
næste år

Spørgsmål til menighedsrådene på Christianshavn
Jeg går jævnligt forbi menighedshuset i Overgaden
oven Vandet. I kælderen ligger varmestuen “Fedtekælderen”
På vinduerne er der klæbet forskellige oplysn
inger op til brugerne.
Der står blandt andet, at det nye gulv bliver indviet d.14.
juni. Jeg kan se, at denne indvielse ikke blev til noget, da
det store lokale ikke er i brug.
Derimod sidder brugerne i et lille rum ved siden af.Her
står der på døren at der kun er plads til 23 personer.
Kan det passe at menighedshuset ikke har lavet gulvet?
Er det ikke nu i denne kolde vinter, at der er brug for at de
udsatte i samfundet kan få et varmt måltid mad?
Hvad er årsagen til, at det store rum og køkkenet ikke
bliver bragt i orden?
M.v.h. Ulla Gravesen
Islands Brygge

Ærgerlig afgørelse fra
Naturklagenævnet
Enhedslisten ærgrer sig over, at Naturklagenævnet har givet
kommunen lov til at bygge broer over Christianshavns kanal.
Partiet vil nu bruge sine kræfter på, at hjælpe sejlermiljøet.
Københavns Kommune fik i dag medhold i den sag, de havde rejst mod
Fredningsnævnet, der havde stillet skrappe betingelser for opførelsen
af broer over Christianshavns Kanal og Inderhavnen.

illu - Vimse

Det betyder at kommunen kan gå videre med sit oprindelige forslag,
der vil ramme sejlerne hårdt:
- Det er en meget beklagelig afgørelse, som Enhedslisten ikke er
enig i. Vi vil nu bruge vores kræfter på, at holde de andre partier op
på deres løfter til sejlerne og Christianshavnerne, siger Enhedslistens
ordfører Morten Kabell.
Enhedslisten vil arbejde sammen med bl.a. Christianshavns Lokalråd, Indre Bys Lokaludvalg og Danmarks
Naturfredningsforening om at sikre en broåbningspolitik,
der sikrer, at det maritime miljø i kanalerne ikke dør ud.
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Tænd et lys for Gaza
Verdens største fængsel
Fredag den 14. januar var vi nogle stykker på Christianshavns Torv i forbindelse med
Palæstina-Initiativets kampagne ”Tænd et lys for Gaza verdens største fængsel” Det er nu
2 år siden at israelske tropper invaderede Gaza. Ca. 1400 palæstinesere og 13 israelere
blev dræbt og tusindvis blev såret.
Israelske soldater skyder på Børn
Siden 2009 har Israel forbudt Gaza-borgere at færdes i en 300 meter zone i det nordlige Gaza.
Området støder op til muren. Israelske soldater overvåger zonen fra vagttårne og skyder
med skarpt mod folk, som de hævder befinder sig i det forbudte område. Tre fjerdedele af
de børn, som er blevet såret af skud, har befundet sig uden for det forbudte område. Siden
marts 2010 har israelske soldater såret 24 børn, som passede geder eller samlede grus og
murbrokker til genbrug.
Goldstone rapporten.
En FN kommission dokumenterede i sep. 2009, at Israels hær systematisk gik efter civile
mål. Disse alvorlige krænkelser af internationale konventioner bør retsforfølges ved Den
internationale Straffedomstol i Haag. Det er endnu ikke sket.
www.palaestina-initiativet.dk for yderligere oplysninger
Tekst og foto:
Birte Pedersen

Sejlere kan få åbnet broerne i
København
Gratis passage under byens broer, faste åbningstider
og spærretid i myldretiden skal gøre det nemt både at
være cyklist og sejler i København. Københavns kommune sender nu forslag til broåbningspolitik i høring.
Når de nye broer over Inderhavnen og i Christianshavns Kanal står færdige, kan cyklister og fodgængere hurtigt komme
fra Indre By til Christianshavn og Amager. Samtidig bevares
mulighederne for et unikt sejlerliv i Christianshavns Kanal.
For at sikre, at det er nemt at krydse broerne både til vands
og til lands, har Teknik- og Miljøforvaltningen lavet et udspil
til en broåbningspolitik.
“Med broåbningspolitiken binder vi byen endnu bedre
sammen. Københavnerne skal nemt kunne komme til de rekreative områder ved vandet som fx Holmen og Havnebadet

på Bryggen samtidig med, at vi bibeholder det fantastiske
sejlermiljø, vi har i byen”, siger Bo Asmus Kjeldgaard,
teknik- og miljøborgmester (SF).
I dag skal fritidssejlere selv betale for at få åbnet de
eksisterende broer i havneløbet. Det kan koste op til
2.600 kr. pr. bro.
Men når Københavns Kommune i januar 2012 overtager det
fulde ansvar for Knippelsbro og Langebro fra By & Havn,
bliver det gratis at få åbnet broerne. Det vil ifølge Teknik- og
Miljøforvaltningens udspil også gælde for de nye broer, når
de står færdige 2013.
Pressemeddelelse fra
Teknik- og Miljøforvaltningen

Arbejdsløses vilkår i fokus
i 2011
Aldrig så snart var 2011 skudt i gang, før diskussionen om
afskaffelse af efterlønnen, og behovet for ekstra arbejdskraft,
fyldte det hele.
Diskussionen er paradoksal fordi vi står med det modsatte
problem netop nu: Manglen på arbejdspladser og stigende
ledighed. Det betyder, at 2011 igen kommer til at stå i aktiveringens tegn.
En af regeringens nye ideer er virksomhedspraktik. De er
så glade for det, at Københavns Kommune straffes økonomisk, hvis ikke vi sender ledige i virksomhedspraktik.
Virksomhedspraktik kan være en god ordning for nogle
ledige. F.eks. for nyuddannede, der har brug for at lære,
hvordan tingene fungerer på en arbejdsplads, eller en ledig
der vil skifte fag og derfor skal snuse til en ny slags job.
Men for mange andre er det en reel risiko, at man kommer
til at arbejde gratis. Når fx en tømrer sendes i praktik som
tømrer. En tømrer kommer ikke tættere på et job fordi hun

laver gratis tømrerarbejde i fire uger. Hun har ikke brug for
virksomhedspraktik – hun har brug for et job.
Vi risikerer altså, at de aktiverede bliver til billig - eller
gratis - arbejdskraft for arbejdsgiveren, hvilket ender som
løntrykkeri.
Den helt store udfordring i 2011 bliver derfor at sikre, at
virksomhedspraktikken ikke bliver misbrugt. Enhedslisten
vil snart fremlægge forslag, der sikrer, at det bliver de arbejdsløses rettigheder og mulighed for at få reelle jobs, der
kommer i centrum.

Signe Færch,
beskæftigelsesordfører for Enhedslisten
Københavns Kommune

Må vi være her?
Et suk fra anvar tollan
Må almindelige mennesker i det hele taget og overhovedet
snart være her, bo her? Gennemsnitshuslejen siger tydeligt:
NEJ! Men christianshavnerne er nu ikke helt almindelige
borgere, vi er en slags øboere og har været een stor landsby
i generationer, et sted hvor alle siger dav, davs, hej, hejsa,
nikker, smiler, takker for sidst og vinker og smiler og ler,
gir et knus, et kram, et skulderklap, alt efter temperament
og mødested – det kan såmænd ofte være midt i en af de
farlige fodgængerovergange eller deres ”øer”, hellerne. Alligevel meget velkommen til alle nye beboere, for nok har
vi til alle tider været vældigt indspiste lokale, men osse
globale pga. søfart og kolonier, kinafarere, Dansk Vestindien,
Grønland, Guldkysten m.m. Leve christianshavner ånden i
al sin mangfoldighed.

LAD HAVNEN LEVE
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Christianias fremtid og christianshavnerne
Christiania et handlingslammet konsensusdemokrati
v/Julius Lund

Christiania er på godt og ondt en del af Christianshavn, om
ikke andet så af geografiske grunde, også selv om Christiania
har udråbt sig selv til en fristad og dermed signalerer, at
området er helt sit eget og ikke en del af det omgivende samfund. Denne selvstændighed viser sig også derved, at mange
toneangivende christianitter afviser kritik udefra. Specielt
er kritik af Fristadens politiske system ikke velkomment.
Derimod nikker disse christianitter venligt, når vi christianshavnere roser deres halvvilde natur og særprægede
arkitektur, og når vi udtaler os anerkendende om deres sociale rummelighed og om deres rige kulturelle liv, om Herfra
og Videres støtte til socialt udsatte, om Ungdomsklubbens
tilbud til sårbare unge, om Sundhedshuset og Rideskolen
og Gallopperiet, om Gartnergruppens arbejde og om Klimabundmødet i december 2009.
Og de vil også gerne have, at vi christianshavnere støtter
Fristaden i dens kamp imod SES (Slots- og Ejendomsstyrelsen), og vi må gerne kæmpe for, at SES ikke voldtager
Christianias voldanlæg og gør det til et militærhistorisk
museum, og vi må gerne støtte Søgruppen i dens ihærdige
arbejde for at få Kommunen til at sikre en ordentlig vandkvalitet i Stadsgraven. Men ellers vil de mest magtfulde
christianitter meget have sig frabedt, at vi udefra udtaler
os om Christiania. Hvorfor egentlig? Hvad er det, vi ikke
må tale om?

jo er en skole for forbrydere, og dér har hun selvfølgelig en
pointe. Men mener hun mon også, at folk, der handler med
kvinder eller børn til prostitution, ikke skal for en domstol
og ikke skal idømmes en fængselsstraf inden for den danske
straframme?

Lad os se på deres såkaldte konsensusdemokrati, hvis ideale
grundtanke er, at alle skal være med til at bestemme, og
derfor må man forhandle, indtil alle er enige. Der er forbud
imod hemmelige afstemninger, ja afstemninger i det hele
taget, ud fra den opfattelse, at hvis man stemmer, så tryner
flertallet mindretallene. At forhindre det lyder jo smukt, og
det fungerer formodentlig også nogenlunde, når det drejer
sig om at afgøre praktiske ting som el, vand, kloakering,
rengøring og træfældning. Men det fungerer slet ikke, når
det drejer sig om farlige emner som pushernes interesser, for
når det ikke er tilladt at afholde hemmelige afstemninger,
så kan deres repræsentanter true de lovlydige christianitter
til at makke ret. Så er det mindretallet, der tryner flertallet,
og nødvendige beslutninger bliver ikke truffet.

I en ideel verden ville både konsensusdemokratiet og voldsfællesmøderne nok kunne fungere. De gjorde det muligvis
også i de glade hippiedage for mange år siden. Men i vore
dage er de blevet et magtinstrument for de store illegale
pengeinteresser, der skjuler sig bag en idealistisk facade og
bag en masse nyttige idioter, der sværger til Christianias
evige værdier, som de stiller op som modpol til det danske
politiske system og retssystem, som de foragter. Midt imellem pusherne og de pæne idealister er der nogle uformelle
magthavere, der hersker i ly af det handlingslammede
konsensusdemokrati.
På grund af dette dødvande er mange af de retskafne
christianitter holdt op med at komme til fællesmøderne,
fordi de har opgivet troen på, at systemet kan forny sig, ja
nogle af dem er på grund af trusler eller udmattelse flyttet
ud af Fristaden.

Vi kan også se på det, som christianitterne kalder voldsfællesmøder. Det er Christianias svar på det danske
samfunds domstole. Når en christianit har begået en voldsforbrydelse, så melder Christiania ham ikke til politiet, og
han ender derfor ikke for en dommer. I stedet bliver han
indkaldt til et såkaldt voldsfællesmøde, hvor folkedomstolen
gennem lange diskussioner når frem til at idømme ham en
straf,der som regel består i en karantæne af en varighed, der
står i forhold til forbrydelsens mere eller mindre alvorlige
karakter.
Som begrundelse for ikke at melde en voldsforbryder til
politiet brugte Hulda Mader, der er talskvinde for Christianias Kontaktgruppe, d. 15. december 2010 over for
Christianshavns Lokaludvalg det argument, at fængslerne

For nylig blev en gæst i Operaen på Christiania for øjnene
af sin kæreste tæsket halvt ihjel af en bande af pushernes
såkaldte soldater, men ingen tilkaldte politiet, og ingen
meldte gerningsmændene til politiet, selv om flere vidner
kendte tre af dem, hvoraf en er christianit. I stedet blev
denne mand indkaldt for voldsfællesmødet, hvor de ca. 150
tilstedeværende christianitter dømte ham til bortvisning fra
Christiania. Ikke desto mindre omstødte et følgende voldsfællesmøde denne beslutning, fordi en lille flok fra ”Gaden”
kom råbende og skrigende ind i lokalet og fik de forsamlede
godtfolk til at ændre dommen, der endte med at blive på tre
måneders psykoterapi i Jylland.
Jeg tvivler på, at det totalt smadrede voldsoffer og hans
kæreste finder denne dom retfærdig, og nogle retskafne
christianitter har da også kritiseret hele forløbet i Ugespejlet. Men det ændrer intet ved det faktum, at når det
drejer sig om sager, der truer pushernes interesser, så duer
voldsfællesmøderne ikke, og de mest alvorlige forbrydelser
på Christiania forbliver nærmest straffri.

Regeringen har siden vedtagelsen af Christianialoven mest
været optaget af at presse og stresse christianitterne til
at rette ind efter SES ordrer. Uden større held, pga. SES
ufleksible og stivnakkede optræden. På det seneste har
SES imidlertid rakt hånden frem i et forsøg på at nå frem
til en mindelig løsning med Christiania, inden Højesterets
dom falder og tvinger regeringen til at gribe ind, og Christianias advokater er i gang med at forhandle om et køb af
Fredens Ark fra Staten. Det kunne være begyndelsen til en
serie af forlig, men det er ikke betryggende, at Christianias
kontaktgruppe ikke har mandat til at indgå et bindende
forlig med modparten, men er afhængig af et fællesmøde,
hvor pusherne og deres medløbere har vetoret. For hvilken
interesse har de i en lovliggørelse af Christiania? Jo mere
uigennemsigtig Fristaden er for omverdenen, des større
råderum har pusherne.
Hertil kommer, at Christiania har valgt sneglen som sit
forbillede og varemærke. I modsætning til det fortravlede
og forjagede omgivende samfund priser Christiania sig af at
skynde sig langsomt. Og det kan jo lyde vældig livsklogt. Men
i betragtning af at Fristaden bliver truet af fysisk indgriben
fra statsmagtens side, når Højesterets dom falder engang
i foråret, så er det nok ikke så smart at snegle sig af sted
Mange christianitter siger, at nu er det jo alligevel gået i
så mange år, så hvorfor skulle det ikke fortsat kunne gå? og
så gør de meget lidt for at søge forlig med Staten, inden det
er for sent. De skyder skylden på modparten, ikke helt uden
ret. De undskylder sig med, at SES er umulig at forhandle
med, fordi de stiller krav, som er uacceptable for Christiania.
Men hvad med også at være lidt selvkritisk? Flere behjertede
venner af Christiania har ellers givet dem nogle gode ideer

af typen ’Køb Staden, Fyr Gaden!’, og andre venner har
indsamlet det nødvendige beløb (450.000 kr.), hvis de ville
danne en Christianiafond, den såkaldte Plan C. Men selv
om Christiania snart fylder fyrre, opfører Fristaden sig som
en teenager, der ikke vil tage imod råd fra de voksne, men
bliver trodsig og insisterer på at begå alle fejlene igen og igen.
Og hvad er så Christianshavns interesser i alt det her? Det
er oplagt, at det ville være til stor gavn for hele bydelen,
hvis Christiania og Staten kunne indgå et forlig, der kunne
forhindre en gadekrig, hvor christianshavnerne risikerer at
blive taget som gidsler af de to uforsonlige parter, fordi pushernes tæskehold sammen med en masse vrede og utilpassede
unge vil samarbejde om at gøre helvede hedt for regeringen
og politiet og dermed også for beboerne i nabolaget.
Men indtil videre ser det ud til, at Christiania kun er optaget af sig selv, mens Fristaden intet har gjort for at sætte sig
ind i christianshavnernes situation eller for at beskytte christianshavnernes interesser. Mange af beboerne i Christianias
nabolag er dagligt generet af den hensynsløse trafik til og fra
”Gaden”, hurtig-kørende biler med truende typer ved rattet,
parkeringer i 2. og 3. position, rå og støjende optræden og
vold i luften. Når der er fest på Christiania, bliver naboerne
holdt vågne af dunkende overgearet musik fra om aftenen
til den lyse morgen, og de mange alvorlige voldsepisoder på
Christiania øger naboernes følelse af utryghed og mindsker
naboernes opbakning til Christiania.
Dette er dog kun småting sammenlignet med det massive
hærværk i vores gader, som vi oplevede for få år siden, hver
gang fogeden under politibeskyttelse havde grebet fysisk ind
på Christiania. De christianshavnere, der bor i Christianias
umiddelbare nærhed, er dødtrætte af at bære byrden af, at
Christiania og Staten øjensynligt ikke formår at forliges. Og
der er risiko for, at vi naboer snart igen skal opleve brændende biler og barrikader i vores gader, fordi Christiania
ikke kan få taget sig sammen til at købe området af Staten
og få ryddet op i snavset.
Det er ellers det rette tidspunkt. Det er købers marked.
Huspriserne er i bund.For tre år siden havde Staten planer
om at sælge nogle grunde til et massivt nybyggeri, som ville
indbringe Staten masser af penge til istandsættelse af kasernebygningerne.Men nu hvor krisen kradser, er der ingen
købere, og man formoder, at Staten vil sælge den bymæssige
del af Christiania til christianitterne for mellem sølle 200
og 300 millioner kroner, mod at Christiania påtager sig at
betale for istandsættelsen af bygningerne. For på den måde
kommer Staten ud af den klemme, at den vil fortabe den ret,
som domstolen giver den, hvis den undlader at føre Christianialoven ud i livet. Og da sporene efter Ungdomshusets
lukning skræmmer, vil Staten helst være fri for at skulle
gribe fysisk ind på Christiania.
Det kan ikke udelukkes, at Christianias uformelle
magthavere spekulerer i politikernes frygt. De siger som
så: ”Regeringen tør alligevel ikke risikere at provokere til
gadekrig i et valgår, så lad os bare trække tiden ud!” Men
hvad så, når valget har fundet sted, og vi har fået en ny
regering, der ikke vil risikere at fortabe sin ret, og som ikke
vil tabe ansigt, og som derfor må handle? Hvis Christiania
fortsætter med at trække tiden ud i stedet for at tage ansvar
for sin fremtid, så presses regeringen til at gribe fysisk ind
med alle de tragiske følger, som det vil indebære.
Hovedproblemet er, at så længe christianitterne opretholder konsensusdemokratiet, vil Christiania være handlingslammet, og så længe christianitterne klamrer sig
til deres primitive retssystem, vil pusherne regere i ly af
forbuddet mod at holde afstemninger og i ly af forbuddet
mod at tilkalde politiet. Denne handlingslammelse kalder
Christiania for en dyd: Vi skynder os langsomt! Ting tager
tid! Vi beslutter os først, når alle er med på vognen! - Jamen
til den tid er toget kørt, og det er ikke kun Christiania, men
også christianshavnerne, der kommer til at betale prisen.
Derfor er det kun rimeligt, at vi christianshavnere forholder
os kritisk til Christiania.
jl

CHRISTIANSHAVN
Bestil dine blomster på www.paradisblomster.dk og undgå ventetid.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få invitationer til arangementer og gode tilbud.
Åbningstider: Hverdage kl. 10-18, lørdag kl. 10-15
OVERGADEN OVEN VANDET 48, 1415 KBH. K. TLF. 32 54 35 51

7

Christianshavneren nr. 1 / februar 2011

Møde i Christianshavns Lokaludvalg
Lokaludvalgets februar-møde afholdes onsdag den
23. februar kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34. Mødet er offentligt og indledes
med en halv times spørgetid, hvor du kan stille
spørgsmål og komme med forslag til lokaludvalget.
Christianshavnermøde den 2. februar om Krøyers Plads
Lokaludvalgets næste Christianshavnermøde afholdes
onsdag den 2. februar kl. 19.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.
Kom og hør de nye ejere, NCC, fortælle om deres planer
for Krøyers Plads og om hvordan de vil gribe dialogen
med borgerne an. Fra kommunen deltager stadsarkitekt
Tina Saaby, der vil fortælle om hvordan hun ser på sagen.
Anden del af mødet er afsat til aktuelle høringssager som
broåbningspolitik, sundhedspolitik, et forslag om markeder rundt om i byen og frivillighedspolitik.
Christianshavnermøde den 2. marts om Bydelsplan
Husk også Christianshavnermødet onsdag den 2. marts
kl. 19.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade
34, hvor vi skal drøfte bydelsplanen: Hvor langt er vi nået?
Hvilke udeståender har vi?
Lokaludvalgets Nytårskur, som samtidig var et af de efterhånden traditionelleChristianshavnermøder, var alligevel ikke helt traditionelt. Men meget, meget festligt med både gode ord, vådt og tørt til ganen og så en fejende
svingom til Nulle og Verdensorkestrets uimodståelige numre. 						
foto: pc

Livets Gang i Lokaludvalget
Det har været Jul og Nytår – men LU-medlemmerne
har haft nok at gøre med at prøve at bedre lokale
forhold alligevel.
Broerne: Vi fik en nedslående meddelelse fra Naturklagenævnte – men det sidste ord i den sag er næppe sagt
endnu. I LU er vi i kontakt med kræfter, der kan løfte at
føre sagen videre. La Lotta Continua! Hertil kommer, at nok
har kommunen fået en principgodkendelse fra Kystdirektoratet – men den endelige godkendels kan først foreligge,
når der er et fuldt færdigt projekt og alle tvister med interessenter (herunder ekspropriationssager) er afklarede. Så
det bliver næppe lige nu, kommunen lovmedholdeligt kan
stikke spaden i jorden.
Multihallen: Der er opstået en alvorlig konflikt mellem
multihalprojektet og den planlagte cyklerute på Arsenaløen.
Det kan ikke lade sig gøre at gennemføre begge dele som
oprindeligt planlagt på det tiltænkte areal. LUs følgegruppe
puffer ihærdigt på for at finde tilfredsstillende løsninger.
Miljøpunktet: Overdragelsen af miljøopgaverne til LU
giver også store problemer: der følger langt fra penge nok
med – og da LU jo har mange opgaver at løse indenfor de ret
få midler, der stilles til rådighed, er det en værre kattepine.
For LU vil jo gerne være aktiv på miljøfronten – men hvor
meget bør det gå ud over andre opgaver? Se mere herom
andetsteds i avisen.
Torvet: Mange vil have iagtaget et større fyrværkeriudsalg
på Torvet op til Nytår – endog på de (af sikkerhedshensyn)
ellers afspærrede områder.. Endnu et eksempel på, at forskellige kontorer i Teknik og Miljø handler ansvarsløst og

uden indbyrdes koordinering, når det drejer sig om vores
arme, mishandlede Torv. LU presser hårdt på, for at sikre,
at lokalområdet får indflydele på, hvad der sker på vores
centrale område.
Aladdin-Kvarteret: Har længe sukket under hensynsløs
bilkørsel og voldstrusler. Fornylig holdt LU et borgermøde,
hvor de involverede fik lejlighed til at dokumentere problemerne og komme med løsningsforslag. Desværre kunne
de fremmødte repræsentanter for
kommune og politi stille meget lidt
i udsigt. Christiania var også klar
over – og meget kede af problemet –
men måtte konstatere, at en løsning
lå langt udover CAs kræfter. LU vil
fortsætte arbejdet med også her at
presse på for at de, der har midlerne
til at gøre noget ved det, også benytter sig af disse midler.

Vær med i bydelsplanarbejdet
Lokaludvalget er godt i gang med arbejdet med en
bydelsplan for Indre By-Christianshavn. Der er nedsat
en række arbejdsgrupper, hvor alle med tilknytning til
Christianshavn kan være med.
Læs mere på lokaludvalgets hjemmeside www. christianshavnslokaludvalg.kk.dk/bydelsplan og kontakt lokaludvalgets sekretariat, hvis du har lyst til at være med.
Lokaludvalgets sekretariat
Har du spørgsmål om Christianshavns Lokaludvalg, er
du velkommen til at ringe til lokaludvalgets sekretariat
på tlf. 60 37 80 58 eller maile til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Se også www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk

Juletræet: Jo, der kom lys i lygten –
og det virkede herefter upåklageligt
hele december. Der kom også gode
idéer i ”ønskekisten”, som nu bearbejdes af arbejdsgrupperne.
Bydelsplanarbejdet: Kører nu på
fuld kraft – men du kan stadig nå
at være med! Så giv endelg din mening til kende eller slutte dig til en af
arbejdsgrupperne. Se mere på www.
christianshavnslokaludvalg.dk.
26. Februar bliver der et fælles
borgermøde for Krøyers Plads - Januar 2011. Hvad med en Lommepark her?
foto: mm
Indre By og
Christianshavn
om de problemer, vi har tilfælles, fx bruges til. Det er planen at følge op me en række workshops
Inderhavnen. Se også mere herom på i foråret, hvor alle er velkomne.
vor hjemmeside.
Ekstraordinært LU-møde afholdtes 19. Januar for at
Nytårskur: LU´s Nytårskur – der tage stilling til miljøarbejdet og udviklingen af konceptet
samtidig er et Christianshavnermøde for Lokaludvalg. Der blev afgivet nogle høringssvar, hvor
– fik stor tilslutning. Efter lidt seriøst det understregedes, at det vigtigste var en forventningsafarbejde med høringssvar mv, fik rek- stemning, så borgerne føler, at det kan nytte at engagere
tor for Designskolen ordet og kunne sig i arbejdet.
fortælle meget nyt – og spændende – om
poul cohrt
den nye skole på Holmen. Herefter var
der lejlighed til en svingom til Nulle &
Verdensorkesret.

Kommunen vil vist noget med Torvet
Her ses en benzindrevet reklame for det noget betænkelige fyrværkerisalg på
vores plagede torv. 						foto: ask

Krøyers Plads: NCC, der nu ejer pladsen igen, har kontaktet LU for feedback
på, hvordan pladsen bedst bebygges/
udnyttes. Det vil så være temaet for vort
næste Christianshavnermøde 2. Februar 2011, kl. 1930 i Christianshavns
Beboerhus. Se annoncen andetsteds i
avisen. Her er en enestående chance for
at fortælle, hvad DU synes pladsen skal
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Knud Josefsen

Lad Havnen Leve

Biens Æresbøsse
befinder sig
i Malmø

Broer, broer, broer

Og Caféen Malmø inviterer:
Det gamle hæderkronede sømandsværtshus Cafe Malmø
i Havnegade er blevet et sandt tilløbsstykke blandt de
unge de smukke og de rige,hver fredag og lørdagaften
og nat, rykker de ud over bølgerne i takt til musikken
fra de glade sømænd
John Mogensen og himmelhunden,godt blandet med
den ene sjofle tekst efter den anden,hvor teksten bestemt
ikke er for de sarte ører. Og så må der ryges,hvilket
snart er en uhørt ting på landets forlystelses steder.
skulle der være nogle af bladets læsere der kunne få
lyst til at besøge Cafe Malmø her i det kolde Januar
på et tidspunkt mellem kl.11,00 formiddag og kl.22,til
hverdag og lørdag søndag mellem kl.11,00 og 05,00
morgen inviterer kapitain John Andresen på et gratis
sømandssæt bestående af et stk royal beer og en gajol
snaps, hvis I medbringe avisen. Så der er ingen undskyldning hvis pengene er små her efter jul.tag avisen
med og få en gatis bytur.
med venlig hilsen
John Andresen kapitain
Christian Nielsen messedreng

Visualisering Cirkelbroen, planlagt fra Christiansbro til Danicos hovedkvarter(th), designet af Olafur Eliasson. Høringsfristen er forlænget til 14. februar, se side 2. 			
foto fra Center for Bydesign
		
Naturklagenævnet har nu udtalt sig om broerne over
Christianshavns Kanal og har i stor udstrækning givet
Københavns Kommune medhold i at der ikke er nogen
særlige restriktioner, som skulle forhindre kommunen i at
bygge som de lyster. Alle forhold omkring faste brofæster i
vandet, bredden af sejlrenden og betingelser for åbning af
broerne for sejlerne, som Fredningsnævnet for København
havde stillet som betingelser i deres tilladelse til opførelse
af broerne, er således blevet fjernet i Naturklagenævnets
afgørelse. Det er en trist dag, ikke bare for Christianshavns
maritime miljø, som med sikkerhed vil forsvinde hvis der
bygges broer, men også for Fredningsnævnet for København
som i vid udstrækning underkendes i afgørelsen.
Men dermed er det ikke sagt at broerne kommer. Foruden
tabet af kulturarv, som en stor del af de københavnske politikere interessant nok ikke forstår betydningen af for et attraktivt bymiljø, er der også store økonomiske og rekreative
tab involveret i broerne. De økonomiske er repræsenteret
af bolværksejerne, hvis anlægspladser nu pludselig ikke
længere er så attraktive som før, eftersom der ikke længere
er adgang til åbent hav. Og af rekreative værdier mister beboerne i boligforeningerne på Islands Plads deres værdifulde
– og sparsomme – udendørsarealer, hvis broerne anlægges.
Derfor - og fordi Naturklagenævnets afgørelse ikke var
hverken juridisk eller faglig funderet, men nærmest havde

karakter af smagsdommeri, undersøger en gruppe borgere
og erhvervsdrivende på Christianshavn nu muligheden
for at anke Naturklagenævnets beslutning, hvilket der er
forskellige muligheder for.
Folketingets Ombudsmand er en af dem. Ombudsmanden
modtager klager over såvel beslutninger som proces i sager
mellem borgere og det offentlige, og klager, som accepteres
til behandling i ombudsmandsinstitutionen, har opsættende
virkning. Det vil sige at alt videre arbejde på broerne må
stoppe, mens sagen behandles her.
En anden mulighed er at anlægge en regulær retssag ved
domstolene, fx ved at interessenter, som lider et økonomisk
tab ved opførelse af broerne, anlægger et erstatningskrav
mod Københavns Kommune. Dette ville i givet fald blive
betragteligt, sandsynligvis i samme størrelsesorden som
broernes pris.
Men det bedste og nemmeste for alle parter ville selvfølgelig
være, hvis man kunne tale sig til rette. Som udgangspunkt
burde det være muligt, for hvis der er alternativer, som alle
kan leve med og som er lige så gode som broerne, hvorfor
så ikke vælge dem? Selv A. P Møllers Fond burde være
interesseret i en forhandlingsløsning, så Mærsk McKinney
Møller i fremtiden huskes som skibsreder og ikke som den
person der smadrede 400 års kulturarv på Christianshavn.

Højesteret giver håb for folkestyret!
Af Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By
Den 11. januar blev der skrevet Danmarkshistorie på den
lille ø Slotsholmen ikke langt fra Christianshavn. Det var
nemlig den dag, hvor samtlige højesteretsdommere gav 35
sagsøgere ret i, at de har en interesse i hvorvidt Grundloven
blev overholdt, da et flertal i Folketinget godkendte EU’s
Lissabon-traktat uden en folkeafstemning. Regeringen
havde ellers ihærdigt kæmpet imod, at almindelige borgere
skulle kunne få denne sag realitetsbehandlet ved dansk
domstol. Regeringens advokat, kammeradvokaten, havde
sågar lagt op til at sagsøgerne skulle betale for regeringens
sagsomkostninger, hvis de havde tabt sagen. Men nu bliver
det i stedet Danmarks stats- og udenrigsminister, der blev
dømt til at betale 101.500 kr. til sagsøgerne. Et beløb der
dog ikke dækker alle sagsomkostninger for sagsøgerne og
et beløb, som de to ministre hæver i statskassen. Det er på
ingen måde retfærdigt, at almindelige borgere risikerer at
betale store beløb fordi de forsvarer vort demokrati, mens
stats- og udenrigsminister med skatteborgernes penge kan
bekæmpe borgernes ret til at forsvare grundloven. Men dette
skal ikke fratage os glæden for at højesteretsdommerne
trådte i karakter og slog fast, at Højesteret er Danmarks
forfatningsdomstol.
Dommen i Højesteret betyder, at danske domstole nu vil
forholde sig til om der var tale om suverænitetsafgivelse,
da Folketinget tiltrådte Lissabon-traktaten. traktaten.

Dommen betyder desuden, at det er usikkert om Lissabontraktaten overhovedet er gældende for Danmark. Dette
faktum kan og bør få politisk betydning. For det første vil det
være mærkværdigt, hvis Danmarks regering fortsætter med
at støtte EU’s planer om at revidere Lissabon-traktaten på
det økonomiske område i en situation, hvor vi ikke ved om
traktaten er vedtaget på lovlig vis, og for det andet kan det få
indflydelse på hvornår EU-tilhængerpartierne tør at tage en
folkeafstemning om Danmarks rets- og forsvarsundtagelse.
Nu skal sagsøgerne og deres advokater forberede sagen og
de har brug for støtte. Du kan læse mere om deres arbejde
på www.lissabonsagen.dk – hvor man også kan tilslutte sig
den organisation, der bakker op om sagen. En organisation,
der også støttes af EU-tilhængere, der i modsætning til
regeringen - og ledelsen i S og R - mener, at der burde have
været en folkeafstemning. Dette er i sig selv meget positivt.
For sagen om Lissabon-traktaten er faktisk meget større end
et ja eller nej til en EU-traktat. Det drejer sig nemlig om
hvordan vores folkestyre er opbygget, og om et folketing skal
kunne vedtage en traktat uden en folkeafstemning selv om
denne traktat begrænser kommende folketings indflydelse
på samfundet. Retssagen giver håb for folkestyret.
Tillykke!

Kreativt værksted
for børn
Er du mellem 8 og 13 år. Og synes du det er sjovt at være kreativ
med limpistoler, glimmerdutter, garn, stof og klippe klistre sager.
Så kom og vær med til krea på Færgen Arno II. Krøyersplads.
Jeg har hold tirsdag og onsdag kl. 15.00 - 17.00
Det koster 450 kr. pr. måned, insl. materialer.
Jeg har 12 års undervisningserfaring i
billedkunst og håndarbejde.

Ring til Trine på 26846430
for yderligere oplysninger og tilmelding.
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Tirsdagsarrangementer
Hungry Planet - mellem køkken og klode
I tilknytning til udstillingen Hungry Planet vil en række kunstnere, forskere og madentusiaster lave oplæg til nogle af de temaer, der knytter sig til vores mad. Alle foredragene
foregår i Rundetaarn på tirsdage kl. 1915.
Billetter à 40 kr. kan bestilles via www.rundetaarn.dk.
Vild Verden - Fremtidens Føde
Tor Nørretranders, forfatter, videnskabsjournalist
1. februar kl. 1915
”Det er for ensidigt og kedeligt, at vi får 60% af vores kalorier dækket af korn, ris, kartofler
og majs. Lad os peppe det op med vilde urter og vildt kød”, mener Tor Nørretranders. I sin
nye bog dykker han ned både i det globale perspektiv: landbrugets udfordring at brødføde
det stigende antal borgere på kloden, og det nære perspektiv: den enkeltes ernæring og
sundhed. Det konventionelle jordbrug udpiner jorden på en ikke-bæredygtig måde, hvor vilde
planter har egenskaber, der er gode for jordbundens evne til at danne sunde næringsstoffer.
De gror uden sprøjtegift eller energikrævende gødning og maskiner.

Familie fra Bhutan - hvis ugentlige madbudget er $ 5,03

Hungry Planet Mellem køkken og klode udfordrende udstilling i Rundetårn 22.01 – 27.03.2011
Peter Menzels fotografier kan for første gang i Danmark ses på en udstilling
i Rundetaarn, der er en indbydende billedrejse i forskellige kulturers spisevaner
og deres globale klima- og bæredygtighedsudfordringer.Fotoudstillingen ’Hungry Planet mellem køkken og klode’ viser PeterMenzels portrætter af familier fra hele verden sammen
med den mad, de typisk spiser på en uge.
Disse farverige billeder giver et indblik i verdens spisekulturer, og udstillingen stiller
spørgsmålene: Hvordan påvirker vores daglige madvaner den globale klima- og bæredygtighedssituation? Hvorfor har en dansk ørredfilet været i Vietnam for at blive pakket
ind, før den ender på en dansk madpakke? Hvordan finder vi måder at tilvejebringe
vores daglige brød på, som er sunde både for os selv og for planeten?
I forbindelse med udstillingen vil der være skoletjeneste, tilbud om rundvisning
og foredrag - de nærmere detaljer vil fra januar fremgå på udstillingens hjemmeside
www.hungryplanet.dk.
Et globalt problem
Landbruget er en af de helt store kilder til udledning af drivhusgasser. En rapport fra FAO
vurderede i 2006, at alene den animalske produktion står for 18% af de samlede globale
udledninger. En artikel i WorldWatch Magazine i 2009 når frem til, at den animalske produktion står for op imod halvdelen af de øjeblikkelige globale udledninger af drivhusgasser.
Siden 1945 er vi rundt regnet blevet 3 gange flere mennesker og mere end 6 gange flere
husdyr. Det er med til at øge presset på den globale økologiske balance, og vi danskere
bruger i dag ressourcer, som havde vi fire kloder til rådighed.
”I 2050 vil vi være 9 mia. mennesker i verden, så der er mange gode grunde til at fokusere
på, hvordan vi mætter en ’sulten planet’. Vores daglige spise- og indkøbsvaner griber direkte ind i den globale klima- og bæredygtighedssituation, og hver kan vi alle være med
til at gøre en forskel.” - Jens Hvass, centerleder ved Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.
Det danske måltid
Til udstillingen er der udarbejdet en række danske portrætter af familier med deres
ugentlige madforbrug. Familierne har samtidig registreret, hvor meget husholdningsaffald,
der går gennem køkkenet på en uge. Alle udstillingsgæster vil blive inviteret til at lave
samme undersøgelse af, hvad man spiser og smider ud på en uge.
Vi ses i Rundetaarn til en opdagelsesrejse mellem køkken og klode.

Vild Mad - Vildt Godt
Søren Espersen, grundlægger af Kulturlandskab.dk
8. februar kl. 1915
”Hvis vi bruger flere vilde planter og kød og mælk fra naturarealer, vil både vi og naturen
få det bedre. Også CO2-belastningen fra produktion af kød er mindre på naturarealer”, siger
grundlæggeren af kulturlandskab.dk, Søren Espersen. Han har fået tildelt Det Danske
Gastronomiske Akademis Hædersdiplom for sin formidling om Nordens vilde urter og bær.
Hans udgangspunkt er, at den danske natur bugner af sund og velsmagende vild mad, som
er lige til at plukke. Landdistrikterne kan drage nytte af en bæredygtig brug af naturarealerne, som tager hensyn til natur, biodiversitet og rekreativ brug af naturområderne.
What We Eat - A Worldwide Photographic Journey
Peter Menzel & Faith D’Aluisio, authors of the books ‘Hungry Planet’ & ‘What We Eat’
15. februar kl. 1915 (foredraget vil være på engelsk)
Peter Menzels fotos danner baggrund for udstillingens tema og sætter levende ansigter på
statistik, tendenser og kulturelle forskelle omkring vores madforbrug. Kalorier og kultur
- overernæring og underernæring sættes ind i en ramme, hvor vi kan sammenligne vores
egne madvaner med andre kulturers madvaner verden rundt.
Peter Menzel and Faith D’Aluisio puts a face on statistics and trends and personalize them
to make them easier understood and to make us able to relate to our own diet, lifestyle, and
culinary habits. Calories and culture - overfed and underfed are discussed.
Haiku-digte til en sulten planet
Bo Lille, digter & ’ordsnedker’ og den franske basklarinettist Saxi
22. februar kl. 1915
Med sine små korte fortættede tekster i den japanske haiku-tradition åbner Bo Lille nye
underfundige forståelsesrum. De åbner sanserne for det usete og uopdagede. Bo Lille har
udgivet en lang række digtsamlinger, herunder samlingen: Haiku på dansk - med skævt
smil og skæve øjne og Haiku - Knytæg med Afkroge.
Hungry City
Carolyn Steel, architect, lecturer and writer
1. marts kl. 1915 (foredraget vil være på engelsk)
Hvordan bygger vi byer, der tager hensyn til, at vi skal brødføde de mange indbyggere?
Vi har en tendens til at regne mad for en selvfølge i Vesten. Men med en stadigt stigende
bybefolkning må vi gentænke ikke blot, hvordan vi skaffer føde til de voksende byer, men
hele by-land relationen. Vi har brug for et ’Sitopia’ - hvor vi igen inddrager vores fødevareproduktion i vores boformer.
  
Sære Fortællinger til en Sulten Planet
Hans Laurens, arkitekt, forfatter og historiefortæller
8. marts kl. 1915
Den gode historie skaber et ”vi”, man kan dvæle ved og være i, siger Hans Laurens, som
er fortællekunstens ’Grand Old Man’. Med sine fortællinger skaber han et rum til langsomheden, eftertanken og opmærksomheden. I et fortælleunivers, hvor humor og alvor
går hånd i hånd.
I forbindelse hermed er der mulighed for at se udstillingen Udstillingen er åben dagligt kl. 10-17.
Vi ses i Rundetaarn.

Yderligere information fås via www.hungryplanet.dk og Janus Juell-Sundbye,
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, 33 93 21 21 / janus.juell@a21.dk
Projektet er støttet af Nordea-fonden, Indre By Lokaludvalg, KLS Grafisk Hus, Landbrugets Kulturfond og Gaia Trust

Her ses en tysk familie,
hvis ugentlige madbudget
beløber sig til $ 500,07
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Hjemløses jul 2009
Nu er det længe siden at det var
jul, men vi har modtaget sådan
nogle smukke billeder, så dem får
I et par stykker af:
Tekst og fotos
Susanne Mertz
Frelsens hær i Wildersgade har en tradition
for at holde jul for hjemløse og ensomme.Søren
Gericke laver julemaden med hjælp fra nogle af
dem han har lavet mad sammen med fra sin tid
som kok på Restauranten Grisobasovitz .
Til maden er der alt hvad der skal være , dog
ikke alkoholiske drikke. Bagefter kaffe og knas..
Og uddeling af tøj og sko, doneret af forskellige
firmaer. Alt arbejdet med Frelsens Hærs julemiddage er frivilligt og ulønnet..
I 2010 var det ikke været muligt at holde julemiddagen, da lokalerne i Wildersgade er under
renovering.

Historien om miljøpunkterne –
eller hvordan man lægger lorten i andres rede!
For knap 2 åe siden blev de daværende Agenda 21-kontorer
omdannet til miljøpunkter. Kommunen skød penge ind –
både til driftstilskud og til fondskapital, så miljøpunkterne
kunne operere uafhængigt og tiltrække tilskud fra externe
kilder. Christianshavn fik også et miljøpunkt sammen med
Indre By og godt nok placeret på Rådhuspladsen – så vi
mærkede ikke så meget til det! Men de arbejdede flittigt
inde på Miljøpunkter og prøvede at udrette en del.
Så kom budgetforhandling 2011. Der var lige kommet en
evaluering om Lokaludvalgenes virke, som stærkt tilrådede
en udvidelse af lokaludvalgenes kompetenceområde. Og
der skulle også skæres ned på økonomien. Et geni – eller
hvad vedk. nu er - fik så den lyse idé: Lad Lokaludvalgene
overtage ansvaret for miljøarbejdet (det regner vi ikke alligevel) – lad os skære ned på bevillingerne til miljøarbejdet
– og så kan lokaludvalgene jo bruge af de penge, de har fået
til andre formål, til enten at fylde hullerne i miljøarbejdet
– eller være dem, der kværker miljøarbejdet. Og så har
”geniet” jo rene hænder!
For at tale tal: Miljøpunkt Christianshavn/Indre By

havde i 2010 en kommunal driftsbevilling på 1.4 mio kr.
Den ophører i 2011 = 0 kr. Til gengæld får Indre By/Christianshavn Lokaludvalg tilført 590.000 kr til at udføre den
opgave, som tidligere vurderedes til at koste 1.4 mio. Dvs
der mangler nu 810.000 kr, hvis miljøpunktet skal fungere.
Christianshavns Lokaludvalg får 649.000 kr i puljemidler.
For disse penge skal Lokaludvalget udføre en lang række
opgaver, som er pålagt af Borgerrepræsentationen. Det
betyder, at der er knap 200.00 kr igen til at skabe aktiviteter på Christianshavn af betydning for bydelen – hvilket
Borgerrepræsentationen også har pålagt Lokaludvalget. I
2010 var der knap 500.000 til dette.
Det betyder, at Lokaludvalget er stillet op ad muren:
enten må man beslutte at løse de opgaver man ellers har fået
stillet – eller også skal der fyres medarbejdere i miljøarbejdet. Eller også bruger man pengene på miljøarbejdet – og så
kan man med rette bebrejdes, at man ikke løser sine andre
opgaver ordentligt.

Dette er helt klart ikke rimelige arbejdsbetingelser –
Lokaludvalget prøver nu en mellemvej, hvot begge dele
forhåbentligt ligt kan slæbe af – men noget lort er det – og
forbliver det. De ansvarlige for dette kan næppe påregne
den store tillid eller popularitet blandt bydelens vælgere.
Desværre er der – ikke endnu, i hvert fald – nogen positiv
konklusion til denne artikel.
poul
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MUSIKKALENDER
04/02 Fredag kl. 21:00 entré: 60,- Genre: Jazz

DANS DANS DANS...

Anderskov Accident

Solo Charleston uden partner

Det er jazz på internationalt niveau, når pianisten, komponisten og band-lederen Jacob Anderskov går på scenen.
Han har udgivet 13 CD’er samt modtaget Kunstrådets pris for CD’en ”Even Worse” med Jacob Anderskov Trio.
Fem “Jazz Music Awards” er det også blevet til.
Anderskovs musik er blevet beskrevet som “en særegen, men smuk urnordisk eventyrblomst, der langsomt folder
sig ud og tager nye farver, mens man først måber og forbløffes, siden betages over dens rigdom og mættende
skønhed. Det er stor kunst og anbefales varmt.” - Peter Rahbek, Jazz Special.

Begynderhold Mandag Februar: 7/2 – 28/2 Kl. 17.30 – 18.45
(NB! Kun 3 mandage. Vinterferie d. 14/2)
Disse korte forløb klæder dig på til at danse til energifyldt jazz mu
at tage ud og danse til swingdansearrangementer. Du får sved på
til hele ugen. Kom som du er, der kræves ingen forkundskaber for
Mere info på: www.danseglad.dk

11/02: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: lo-fi-rock/pop

Tangoundervisning med Hr. Svendsen

Change your hair stay the same

Change Your Hair Stay The Same blev dannet samtidig med og er tænkt som komplementært til bandet Textil.
Medlemmerne af Textil har under navnet Change Your Hair Stay The Same, arbejdet med at overføre deres mangeårige
erfaringer fra den frie jazz improvisation og spontane komposition til et lo-fi rockvokabularium.
Instrumentering og musikalsk udtryk har således ændret sig - men ursubstansen er den samme. Med andre ord:
Change Your Hair Stay The Same !
I musikken finder man således alt fra folkmusikkens intimitet til støjrockens kompromisløshed - fra lo-fi-rockens
underspillethed til popmusikkens iørenfaldenhed.
Albert Raft: Sang, Keyboard, Bas, Anders Provis: Sang, Guitar, Trommer, Kasper Lysemose: Sang, Guitar, Mads
Andersen: Trommer, Keys
25/02: Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: Jazz/ indie/ rock

Bird Alert

Bird Alert spiller sindsforvirret drømme-cabaret. Musikken er bygget op
omkring Anja T. Lahrmanns kompositioner og er en velovervejet blanding af
jazz, indie og rock.
Bandet behersker mange områder af lyd og teksterne bliver derfor
akkompagneret af alt fra den smukkeste stille ballademelodi
til den ondeste avantgarde-støj. Bird Alert er ikke svært tilgængeligt,
men heller ikke enkelt og hurtigt overstået.
Anja T. Lahrmann (vocal, glockenspiel, saw, keys), Jeppe Zeeberg
(piano, organ, synth, accordion), Teis Søgaard (drums, drumpads).
12/02: kl. 15:00 - 17:00 Fri entré: Genre: Jazz

Eftermiddagsjazz med Blondie´s Bad Boys
BBB. har spillet sammen i en årrække, hvor de har dyrket såkaldte
“standards” fra jazzrepertoiret af 1900- tallet. Meget af det er gamle
musicalnumre, gode melodier, som de kan lide og som de tilpasser
duo-formatet i lette arrangementer, der også giver plads til solospil. Lidt
sang bliver det også til med tekster om den evige kærlighed.
Voc, alt-sax og guitar: De kæler for det hele og spiller og synger med
fynd og klem og sang-vinsk temperament.
Niels Vilhelm, voc & altsax og Thor Holstein- Rathlou, guitar.

HVER MÅNED:

28/02: Mandag kl. 20:00 Fri entré: Genre: Open stage

KulturSalonen - open stage

Den sidste mandag i måneden er der “åben scene”.
Efter en dejlig jul og et godt nytår - åbner KulturSalonen endnu engang dørene op for København Sangskrivere,
stand-up komikere og lyrikere ! Kig forbi og skriv dig på listen, der ligger i baren.
Vært Chili Djurhuus har dennegang inviteret sangskriver Andreas Hjertholm til at spille et lille sæt!
Kom det bliver smukt, anderledes og fantastisk !!
09/02 Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- genre: Jazz

Esben & The Other Nice Guys

Den 2. onsdag hver måned har musikelskere god grund til at kigge forbi Christianshavns Beboerhus.
Her går bandet “Esben And The Other Nice Guys” nemlig på scenen. De spiller jazz af den behagelige, rolige type
som man kan nynne med på, og De gør det med nærvær og humor.
24/02: Torsdag kl. 20:30 entré: 50,- genre: Sigøjnerjazz

Django Reinhardt jam

Den sidste torsdag i måneden kl. 20:30 er der sigøjnerjazz i Beboerhusets café under
ledelse af Walter Clerici .

Gunner Svendsen er en pioner på tangoscenen herhjemme. Ha
jubilæum, for den argentinske tango i DK, som han i sin tid bragte
Tirsdag kl. 17.00 - 18.30: Øvet / Avanceret
Tirsdag kl. 18.45 - 20.15: Begynder
Tirsdag kl. 20.30 - 22.00: Let-øvet
Start tirsdag den 25. januar SÅ SKYND DIG! og sidste gang tirsd
lektioner á 1½ time.

“La Boca” Tangosalon

Hver torsdag i salen kl. 20:00 til 23:30 med Gunner Svendsen
Tlf. 2361 1333 - gunner@tangodelnorte.dk

Cirkeldans

”Vil du danse med i vores cirkel af glade mennesker”? Vi danser
Gamle folkedanse og nye danse.
Torsdage i lige uger kl. 19:30 – 21:30 Alle danseglade er velkomn
25,- pr. gang. Information: Randi og Carsten Michaëlis, tlf. 32 59

SPISEHUSMENU
FEBRUAR
Tirs. d. 1/2
Coq au vin m. ristede kartofler

I
f

Tors. 3/2
Vegetar: Indisk karry m. svampe, spinat og linser; ris &
chutney

P

Tirs. 8/2
Bagt torskefilet m. æble-bacon & sennepsfløde; kartofler

E
(
M

Tors. 10/2
Oksegryde Bourguigon m. spinat & grønt
Tirs. 15/2
Spansk kylling m. chorizo, hvidløg & citron
Tors. 17/2
Ovnstegt kalvekam m. urter & æble
Tirs. 22/4
Bagt hvid fisk m. peberfrugt, hvidløg & persille; ris
Tors. 24/2
Vegetar: Pasta m. aubergine, tomat, chili & oliven; frisk
revet parmesan
Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Aflysning senest kl. 16
Der kan bestilles en uge frem.
Voksne: 65,- Børn: 35,- Pens.: 55,-
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ANDRE AKTIVITETER
Månedens kunstner: Anne Fich
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Maler bl.a. billeder fra værtshuse og caféer hvor uventede ting sker
og situationer opstår. Der bliver både svunget fadbamser og nippet til
cocktails, flirtet og grædt. Bruden er stukket af og gemt sig i en bar,
eller måske skal hun bare ha sig en opstrammer inden brylluppet?,
og måske genkender du dig selv i en af figurerne fra malerierne. For
der er nok at gå på opdagelse efter i Anne Fichs billeder, svarene
er aldrig givet på forhånd, og blomster sniger sig ind fra uventede
vinkler.
Anne Fich er ellers nok mest kendt fra foretagendet ”Fichs Imperium”
Flensborggade hvor man kunne få specialdesignede artikler, plakater
og malerier, til børn og barnlige sjæle. Anne lavede også store bestillingsarbejder til et utal af daginstitutioners vægge.
Anne Fich har efter en lidt stille periode med børnemaleri, heldigvis kastet sig over voksenmaleriet igen, og er tilbage,
med et skarpere øje og et mere sikkert udtryk end nogensinde før.
Velkommen til fernisering i caféen torsdag d 3. februar Der udstilles i både café og spisehus. www.fichsimperium.dk

Bridgeklubben spiller hver mandag fra kl. 18:45 til kl. 22:30
Er du interesseret i at deltage, er du velkommen til at sende os en e-mail: kontakt@christianshavnsbridge.dk
eller kontakte formand Hanne Lygum tlfnr. 25369802
Strikkeklubben - er en lille gruppe kvinder der hver lørdag kl. 15.00 strikker
i caféen i Beboerhuset. Hvis du har lyst, så kom og vær med. Der kan sagtens være flere.

til musik fra mange lande og til klassisk musik mm.

ne! Der kræves ingen særlige forudsætninger.
57 29 eller e-mail: randi@carmic.dk

Croquis hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.
Du skal selv medbringe papir og tegnegrej - Vi har tegnebrætter.
Holdet er uden underviser, men Beboerhuset sørger for at booke model.
Deltagerne aftaler indbyrdes aftenens forløb. Ingen tilmelding - bare mød op !

Filmklubben VIDEODROMEN

LEJE AF LOKALER

I beboerhuset har vi lokaler i alle størrelser og til forskellige
formål - møder, dans, teater, akustisk musik m.m.

Prisen er 10,- pr. person, pr. time + startgebyr 10,-.

Ved undervisning 15,- pr. person, pr. time.

Eksempel: 3 personer lejer et lokale i 2 timer (3x10) x 2 timer = 60,- + startgebyr 10,- = 70,Man kan max. have 3 bookinger løbende.

Book et lokale ved at ringe til caféen på tlf.: 32578818 mellem
13-23, eller kig forbi.

Chancen: Hvis du ikke har reserveret et lokale på forhånd,
men kommer forbi og spørger om der er noget ledigt og det er
tilfældet, får du det gratis!

Skal du leje lokalet til fest fredag / lørdag gælder andre priser.
Tal med en booker mandag og onsdag mellem 13 – 18:30 på
tlf.: 32576242 eller læs mere på vores hjemmeside
www.beboerhus.dk under selskabslokaler.

Lån en ladcykel:
Mod et depositum på 500,- kan du gratis låne en ladcykel
i Beboerhuset i max. 5 dage.

Videodromen viser de film der ikke umiddelbart er til at finde i den lokale Fona, i TV eller i Danmark i det hele taget.
Programmet vil altid bestå af en række film, nøje udvalgt med udgangspunkt i visse kriterier: Film med tankevækkende,
originalt, stødende, provokerende, underholdende, relevant, voldeligt, epokegørende eller filmhistorisk relevant indhold. Der vil altså både blive vist film til “den søde tand” og film der “trækker tænder ud” på tilskueren. Yderligere kan
siges om Videodromen at det i høj grad betragtes som et fælles projekt i den forstand at det er non-profit: Medlemsskabet på 100 kr. pr. sæson går til leje af lokalet og eventuelle forbedringer af dette. Hver film introduceres kort med
information og kontekst, samt eventuelle anekdoter omkring produktionen og de medvirkende.
http://www.videodromen.dk. Medlemsskab koster 100 kr. pr. sæson hvilket går til leje af lokalet

Åben Konfliktrådgivning

Torsdage i ulige uger kl. 17-19. Center for Konfliktløsnings frivillige, professionelle rådgivning i København. Rådgivningen er anonym, og ved tilmelding behøver du kun at opgive dit fornavn. Du skal bestille tid, hvis du ønsker rådgivning.
Ring til Center for Konfliktløsning på telefon 21 16 14 59 eller på raadgivning@konfliktloesning.dk og oplys den dato
du ønsker at komme, samt tidspunktet, kl. 17 eller kl. 18.15

Intro til serigrafiværkstedet

Beboerhuset rummer over et lille serigrafiværksted i kælderen, hvor der er mulighed for at
trykke på stof og papir. For at bruge værkstedet skal man først modtage en introduktion af
Lone som kører værkstedet. Pris 50kr. Ved køb af værkstedskontingent er det gratis.
Næste gang er d. 14-02. Begyndere kl.18.30 - øvede kl. 21.00.
Tilmelding på lone@beboerhus.dk
D. 28-02 er der “åbent værksted” ml. 18.00 - 21.00 (kun hvis du har deltaget i introen)
hvor der er mulighed for at få hjælp og stille spørgsmål.

ÅBNINGSTIDER:
MAN. - ONS. //
KL. 13.00 - 23.00
TORS. - LØR. //
KL. 13.00 - 24.00
SØNDAG LUKKET
WWW.BEBOERHUS.DK

DRONNINGENSGADE 34 - 1420 KØBENHAVN K - Tlf. 32578818
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