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Find ud af hvad din bolig egentlig er værd

Se mere på

3 VÆR. - CHRISTIANSHAVN

3 VÆR. - Irgens gård

Christianshavn - attraktiv bolig

København K | David Balfours Gade 3, 1. th.

København K | Strandgade 44F, 1. tv.

København K | Johan Semps Gade 9, 1.tv.

Indflytningsklar og flot 3 vær. beliggende i det yderst attraktive kvarter,
på Christiansbro bag Christianskirken.
Udgang til stor altan mod gården.

Kontantpris:
3.395.000
170.000
Udb. kr.:
20.462/17.830
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
11.084/10.119

Lejligheden emmer af sjæl og charme og
er gennemført flot renoveret. Optimal for
både unge og ældre som vil bo i Christianshavns flotteste ejendom og gård.

Kontantpris:
3.295.000
165.000
Udb. kr.:
20.502/17.393
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
11.081/9.621

Flot 3 vær. i meget flot og indflytningsklar stand. 2 gode soveværelser, stor
meget lys stue m . udgang til altan. Alt
fremstår nyt.

Kontantpris:
3.595.000
180.000
Udb. kr.:
21.798/19.086
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
11.771/10.857
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Christianshavn

Christianshavn

Christianshavn - Super beliggenhed

København K | Christianshavns Voldgade 23, st. tv.

København K | Ved Volden 11, 1. tv.

København K | Sofiegade 24, 1. 9.

1.745.000
Virkelig flot istandsat lejlighed, belig- Kontantpris:
90.000
gende direkte op ad Stadsgraven, der er Udb. kr.:
11.110/9.515
Brutto/Netto
kr.
en del af det gamle Voldanlæg.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
6.406/5.638

Beliggende i det meget eftertragtede
byggeri Ved Volden. Et smukt funkis hus
med en stor gård, der vender ud mod de
grønne volde og stadsgraven.

Kontantpris:
3.495.000
175.000
Udb. kr.:
21.701/18.458
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
12.041/10.516

Flot 2 vær. med nyt køkken og bad samt
stor altan mod Volden. Fælles tagterrasse. Attraktiv beliggenhed på Christianshavn.

Kontantpris:
1.795.000
90.000
Udb. kr.:
11.496/9.862
Brutto/Netto kr.
Alternativt finansieringsforslag:
Afdragsfrit F1K:
6.620/5.850
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home var meget effektive

Da home Christianshavn tidligere har solgt en del lejligheder i min
andelsforening og derfor kender alt til foreningen og lejlighederne, var det
ikke så svært at bestemme at de også skulle sælge min lejlighed. Samtidig fik
jeg udelukkende positive tilkendegivelser fra andre der havde benyttet home.
.
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Under hele salget var home meget informative, og kontaktede mig altid i god
Bådsmandsstr
tid når, der var booket en fremvisning. Der var 100 % styr på hele forløbet,
og det gør en enormt tryg og ikke mindst overbevist om, at man har lagt et salg i de rette mæglerhænder. Derudover fik jeg altid svar på mine spørgsmål og det gør at man som sælger føler sig velkommen og
ikke kun som et salær. De arbejder for salget og står altid klar med at besvare spørgsmål. Efter fremvisninger og
åbent hus fik jeg altid en mail med en kort beskrivelse af forløbet og, om der havde
været interesserede købere. Jeg vil til enhver tid anbefale home Christianshavn til
andre, der skal købe eller sælge i samme område. Thomas Skau Lundvig og Jannick
Christensen virker dedikeret til deres arbejde og deres kunder. Man får hele tiden
følelsen af, at de arbejder for dig og, at du ikke bare er en i “flokken“. De lytter og
respekterer dine ønsker. Man føler sig velkommen og bliver ikke bare præsenteret
for en hurtig snak. Som sælger har jeg altid følt, at mit salg har været overladt til de
helt rette, professionelle hænder!
Milena Michaelsen

CHRISTIANSHAVN

VESTERBRO/KBH SV

FALKONER ALLÉ
v/Bjerregaard & Co.
Falkoner Allé 55
2000 Ferderiksberg
falkoneralle@home.dk

v/Bjerregaard & Co.
Allégade 28
2000 Frederiksberg
frederiksberg@home.dk

v/Bjerregaard & Co.
Jyllingevej 18
2720 Vanløse
vanloese@home.dk

VANLØSE

VALBY

v/Bjerregaard & Co.
Valby Langgade 203
2500 Valby
valby@home.dk

v/Bjerregaard & Co.
Toftegårds Allé 31
2500 Valby
valby.sv@home.dk

Tlf. 32 95 14 00

Tlf. 33 26 02 60

Tlf. 38 14 61 61

Tlf. 33 23 18 18

Tlf. 38 71 33 00

Tlf. 36 16 05 55

Tlf. 36 30 60 88

v/Bjerregaard & Co.
Strandgade 20
1401 København K
christianshavn@home.dk
www.home.dk

v/Bjerregaard & Co.
Vesterbrogade 43
1620 København V
vesterbro@home.dk

FREDERIKSBERG

VALBY EJERL.

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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KONCERTER

Foto: Morten
19. februar
kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste
Selma Ravn

GUDSTJENESTER
30. januar
kl. 10.30 Peter Birch
6. februar
kl. 10.30 Mogens Lindhardt
12. februar
kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste
Peter Birch
13. februar
kl. 10.30 Peter Birch

20. februar
kl. 10.30 Selma Ravn
27. februar
kl. 10.30 Marlene Lindsten
NATKIRKE
Hver fredag kl.20-23
Nadverandagt med kort
prædiken hver fredag kl.
21.30-22.
Se aftenens øvrige program på www.
vorfrelserskirke.dk

Ib Nørholm - en af de
største nulevende danske
komponister - fylder 80 år
og hædres i den anledning
med en række koncerter i
Vor Frelsers Kirke.
Foto. Marianne Grøndahl
Søndag den 30. januar
kl. 15: Lys og Skygge
Harpenist Joost Schelling
og organist Lars Sømod
spiller værker af fødselaren
Ib Nørholm, J.S. Bach og
Claude Debussy.
Søndag den 6. februar
kl. 15: Controverser con
Amore
Guitarist Tomas Krakowski
og organist Jens E. Christensen spiller værker af
fødselaren Ib Nørholm
samt spansk renaissanceog barokmusik.

Torsdag den 10. februar
kl. 15:00 – 15:30
Klokkenist og organist
Peter Langberg spiller
koncert på Vor Frelsers
Kirkes klokkespil.

Etiopiens Børn

Søndag den 13. februar
kl. 15: Dansk orgelmusik
Organist Lars Sømod
spiller værker af
Buxtehude, Hartmann
og Carl Nielsen samt en
uropførelse af Nicolai
Worsaae.

Vor Frelsers Kirke har gennem de seneste tre år støttet et
børnehjem i det nordlige Ethiopien.

Søndag den 20. februar
kl. 15: Blomster fra den
danske poesis flora
Tenor Jan Lund, guitarist
Kristian Gantriis og
organist Lars Sømod
opfører værker af
fødselaren Ib Nørholm,
J.S. Bach og Alessandro
Marcello.

Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har gjort børnehjemmet til kirkens faste årsprojekt.

Onsdag den 23. februar
kl. 16:30 – 17:00
Klokkenist og organist
Peter Langberg spiller
koncert på Vor Frelsers
Kirkes klokkespil.
Onsdag den 23. februar
kl. 17: Onsdagskoncert
med studerende fra Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Arrangeret af Wonderful
Copenhagen

Børnehjemmet fungerer både som hjem og skole for
ca. 60 børn i alle aldre. Fælles for børnene er, at de er
forældreløse og at de derfor ville være dømt til et liv
som gadebørn, hvis ikke de havde fået en ny chance på
børnehjemmet.

Det betyder, at vi på en række søn- og helligdage i løbet af
året samlet ind til de etiopiske børn.
Ved gudstjenesterne juleaften 2010 blev der samlet ind, og
de mange kirkegængere sikrede et flot beløb på 5.197,50
kr., der sendes af sted som støtte til skolens drift. I løbet
af 2010 er det blevet til i alt 12.500 kr. Det har kunnet
finansiere 6 børns ophold og skolegang i et år.
Tak for gaven!
Støtten formidles gennem en lille forening, der hedder
Ethiopiens Børn. Foreningens formand er tidligere rektor
på Christianshavns gymnasium, Jens Bencke.
Du kan læse mere om skolen og børnehjemmet i Ethiopien
på foreningens hjemmeside www.ethiopiensboern.dk Også
i 2011 er Etiopiens Børn årsprojekt i Vor Frelsers Kirke.

Christians Kirke
Der har været rigtig god brug for Eigtveds gamle trapper
i Christians Kirke på det seneste. Når kirken er fuld af
publikum, må alle loger og soldaterloftet i brug.

KONCERTER

Når der er udsolgt, sidder der 650 mennesker i kirken
fra gulv til loft. Og det har der været til en række begivenheder de sidste par måneder.
Vi har haft besøg af Café Hack med Paul Potts, Caroline
Henderson, Lis Sørensen og en række andre store
kunstnere.

28/1 kl. 19 Zagreb Guitar Quartet
4/2 kl. 19
Jurkic Sviben, klaver
5/2 kl. 16, Micail Kazinik, violin - entré
11/2 kl. 20 Koncert med Elisabeth Hanke
12/2 kl. 19 M Perestegi, orgel
17/2 kl. 17   Koncert med Mazvila Winds
28/2 kl. 19.30 Om pointsystemer
med Middleeast peace Orchestra m. fl.
6/3 kl. 19.30 Koncert med DR Vokalensemblet
20/3 kl. 17 , Dissing, Kleibe og Reiversrud - entré
28/3 kl. 17.30 KLIF koncert,
Sandberg/Zapolski, for to klaverer
30/4 kl. 20. Jan Kaspersen, Suzanne Brøgger, m.fl
entré 180 Kr

Men Christians Kirke er også god for en række større og
mindre koncerter i det nye år. I 2011 bliver der lejlighed
til at lytte til Radiokoret ved flere lejligheder.
Vi får besøg af flere kroatiske kunstnere på tre koncerter,
som arrangeres af den Kroatiske ambassade.
Fra konservatoriet udgår en række dygtige kammermusikere - vi skal lytte til en del af dem i år.
Følg med på kirkens hjemmeside www.christianskirke.dk
for opdateret information.

Orfeus I Christianskirken
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opførte i
sidste uge Monteverdis opera Orfeus, ”verdens første
opera”, i en fantastisk opsætning med studerende fra
ikke mindre end 7 forskellige nationer på Christianshavn.
Orfeus handler som bekendt om sangeren, som mister sin
kommende hustru og tager til dødsriget for at erobre hende
tilbage.

En af Eigtveds smukke,
smukke trapper
Foto: Søren Johannsen

Klassisk, musik har tit karakter af at være elitær, og
teatrene gør hvad de kan for at forstærke dette indtryk.
Pompøse kulisser, kostumer, der lige så vel kunne

hidrøre fra Starwars og professionelle stemmer trænet til
perfektion. Men alt dette er kun med til at ophøje og fjerne
musikken fra publikum.
Det var det modsatte de musikstuderende gjorde. Kostumer
var droppet – det var kun blevet til et hurtigt besøg hos
Stof 2000 i Frederiksborggade for lige at skaffe lidt guld til
Apollon og lidt slør til et par ansigter. Ellers kom de bare
i hvad de havde i skabet. Så stemningen var uformel og
ligetil, men musikken fuld af energi og entusiasme og dybt
bevægende, så det var helt fortjent at forestillingen trak to
fulde Christianskirker.
Den drivende kraft bag samarbejdet var Andrew LawrenceKing, stifter af The Harp Consodium, professor ved
musikkonservatoriet, og ikke mindst vigtigt at vide for
christianshavnere: aktiv sejler i England!
Tekst og foto: Knud Josefsen

Velkommen
på vor hjemmeside

www.galeriehelth.dk
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Udstillinger/gallerier
Februar2011
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen,

Danneskiold-Samsøes allé 51, gratis adgang. Foyer &
Café.Udstillingen:. Alle hverdage 12-20, Weekender 12-18.:
Afgang vinter 2011 (til 20. feb.)
Galleriet, Danneskiold-Samsøes allé 53. Alle hverdage 10-17.
Permanent udstilling: ”STUDIESAMLING AF STOLE”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske stolesamling.
www.karch.dk

Fra Christianshavn til Grønland
på Døttreskolen

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard

Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til permanente
udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i gården
onsdage 13.30 - 16.30
el. evt. aftale på 3333 2033

Beboerhuset

Dronningensgade 34, gratis adgang. Café. ma-o 13-23, to-lø
13-24, sø. lukket. Se avisens midtersider

Dansk Arkitekturcenter, Dac

Strandgade 27 B, entré. Restaurant.

3. klasse har haft et spændende emne om Grønland.

.MANMADE ENVIRONMENT, 26 nordiske projekter,
landskabsarkitektur, byrum, verdens første botaniske taghave
m.m.
alle dage, ma-sø10-17, dog onsdag også 17-21, hvor der er
gratis adgang. www.dac.dk

Vi har været på Nordatlantens Brygge og vi har
set en masse ting.
Vi har været inde i et
kunstværk, hvor der var
spejle over det hele.

Edition Copenhagen

Strandgade 66, gratis adgang.
Blandede Originale Litografier af udenlandske og danske
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø. eft. aftale. www.editioncopenhagen.com

Vi har set en udstoppet isbjørn.På grønlandsk hedder
den en nanoq.
I dansk har vi lavet
kikkasser med små udklippede figurer i og vi har også skrevet en stil om Grønland.
I natur og teknik har vi
set nogle gode film om grønlands natur. De handlede
om isen og solnedgangene.

Galerie Helth

Velkommen på vor hjemmeside: www.galeriehelth.dk

Galleri Strandgade

Strandgade 32, gratis adgang, efter aftale
www.galleri-strandgade.dk

Galleri Traumgarten

Vi har lånt en kasse på
et skolebibliotek, hvor der
var en masse sjove ting i,
blandt andet et gevir, et
sælskind, en halskæde, en
fedtstensfigur og vi har
hørt nogle grønlandske
myter som fx ”Månen og
solen” og ”Havets moder”.
Vi har også fået læst en
historie op som hedder
”Ivalus sommer”.

Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkenose, Tom Krøjer
og William Skotte Olsen.
to-fre 15-19, lø-sø 13-17.
www.galleri-traumgarten.dk

Gallopperiet

Christiania, gratis adgang. Café.
ti-sø 14-19. www.gallopperiet.dk

Nordatlantens Brygge

Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA, dagl. 10-17, lø-sø
12-17
Steffan Danielsen,Færøerne(1922-1976):Tomhedens
Poesi,malerier. Kurator Adalsteinn Ing’olffsson (til 27/3
2011).
SILA, 15 års jubilæumsudstilling for. grønlandske
kunstnersammenslutning KIMIK, 40 værker (til 17. april)).
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17.
www.bryggen.dk

Alvilda og Feline 3. klasse

Orlogsmuseet

Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage, samt
for børn fra 0-17 år)
Medbragt mad kan indtages i Kanonkælderen. Der forefindes
handicap-faciliteter.
Særudstillinger: ”I Piraternes Kølvand” i Tordenskioldssalen
samt i forhallen TORBEN BOCK, modeller i skala 1:1000,
een til tusinde.!
Permanent udstilling samt BØRNEMUSEUM.
ti-sø 12-16. www.orlogsmuseet.dk

Overgaden, Institut for Samtidskunst

Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang
Jacob Borges: Der Stadtneurotiker . Søren Andreasen,
Johannes Christoffersen, Sebastian Schiørring: Samling
Mabuse. (alle 5/2-27/3)
ti-sø 13-17, to 13-20. www.overgaden.org

RadioOXA

Danmarks ældste radiostation. Nyholm, entré
Permanent udstilling (aftale m. formanden 32559708)

Skibe på Holmen

Peder Skram.www.pederskram.dk samt Sælen og Sehested,
museumsubåd og museumsskib.
www.skibepaaholmen.dk.
.

Spejdermuseet

Arsenalvej 10, gratis adgang
o 17-20, to 14-17, sø 11-15. www.spejdermuseet.dk
v/anvar tollan

Fotos medsendt fra
Døttreskolen.
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Kimiks Jubilæumsudstilling

Den grønlandske kunstnersammenslutning
Kimiks jubilæumsudstilling vises på Nordatlantens Brygge fra
den 14. januar – 17.
april 2011
Udgangspunktet for denne
gruppeudstilling er det
vidtfavnende grønlandske
begreb “sila”, der bl.a. anvendes til at betegne vejret,
klimaet og universet, men
også dækker over fornuft,
menings- og identitetssøgning, bevidsthed, evnen til
at se det skjulte eller som
udtryk for den bedst mulige
eller ideelle handling.
Resultatet er en række
værker med direkte eller
indirekte referencer til
menneskets skæbne og eksistens, klimaforandringer
og selve “sila”-begrebets
mangfoldighed, ligesom kunstnernes kulturelle ophav
naturligvis også afspejles i
udstillingen.
På udstillingen vises
værker af følgende 11 af sammenslutningens medlemmer:

kraft, har til formål at støtte
og fremme medlemmernes
kunstneriske aktiviteter,
interessen for billedkunst
og for at styrke Grønlands
kulturliv. Sammenslutningen blev stiftet i 1995 og
har eget værksted i Nuuk.
Læs mere om kunstnersammenslutningen Kimik på
www.kimikart.com.
Fakta om udstillingen:
Titel: Sila - grønlandsk
samtidskunst lige her og nu
Periode: 14. januar – 17. april 2011
Sted: Nordatlantens Brygge - Strandgade 91 - 1401
København K - Tlf: 3283 3700
Christianshavneren vil i
martsavisen lave en anmeldelse af udstillingen.

Aka Høegh, Arnannguaq
Høegh, Buuti Pedersen,
Camilla Nielsen, Ivan
Burkal, Ivalo Abelsen, Julia
Pars, Linda Milne, Maria

”Fra skidt til skat”
Panínnguak Kjærulff, Naja
Rosing-Asvid og Pierre André Auzias.
Kimik, der på grønlandsk
betyder spor eller energi og

Artist Talks på Statens
Værksteder for Kunst

Billedkunstneren Julie Kyhl udstiller nogle af sine fantastiske tableauer på Christianshavns Bibliotek i Børnebiblioteket.
Julie Kyhls tableauer er opbygget lag på lag af piberensere, legetøj, knapper og masse af
små rekvisitter, som i sig selv ingen værdi har, men i Julie Kyhls hænder bliver de til de
mest fantastiske og farvestrålende skatte.
Billedkunstner/modelbygger/illustrator/scenograf Jule Kyhl er kendt af mange Christianshavnere for sine udstillinger i gadevinduet ved Eiffelbar i Wildersgade.
Udstillingen vises frem til 1.3.11
Christianshavns Bibliotek
Dronningensgade 53

Fotos af Julie Kyhls billeder på
Christianshavns Bibliotek

Mød kunstnerne midt i
værkstedsarbejdet
SVK arrangerer i foråret
tre artist talks, hvor alle
er velkomne. Den første
billedkunstner var Elle-Mie
Ejdrup Hansen, som den 25.
januar fortalte om sit store
projekt ’Lys’ – et samarbejde med programmører og
en lydkunstner om 6 interaktive installationer i den
østjyske natur.
I hverdagen er Statens
Værksteder for Kunst lukket
for offentligheden. Kunstnere, designere, kunsthånd-

værkere og konservatorer
arbejder i atelierer og specialværksteder med store,
krævende projekter og i det
daglige værnes om kunstnernes arbejdsro. Muligheden for at møde Elle-Mie
Ejdrup Hansen midt i arbejdet er altså temmelig unik.
I marts og april er det kunstnerne Marie Kølbæk (DK)
og Claire Barclay (UK) som
tager imod i værkstederne.
www.facebook.com/statensvaerksteder

Deltag!
Det er gratis at deltage og
arrangementet foregår på
5. sal i den grafiske afdeling
på Statens Værksteder for
Kunst, Strandgade 27 B,
Christianshavn. Mere information kan fås på www.svfk.
dk eller ved henvendelse
til Statens Værksteder for
Kunst, telefon 32 96 05 10
eller info@svfk.dk. Grupper
bedes ringe i forvejen.
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Verden på et fad
Sådan lyder titlen på
en meget spændende
udstilling, som 11erfarne
keramikere har skabt på
Gammelgaard Herlev.
Nej, det er ikke Christianshavn, men 5 af de
udstillende bor eller har
boet på Christianshavn,
og Christianshavneren må
naturligvis fortælle om
borgernes udfoldelser, også
udenfor bydelen.
”Verden på et fad – en undersøgelse i ler” er den helt
korrekte titel på udstillingen
fyldt med fade af forskellig
art. Og undersøgelsen af
fadet handler om de mange
sammenhænge, som fadet
har indgået i igennem den
menneskelige historie, lige
fra myten om Salomes krav
om at få Johannes Døberens hoved på et fad over
hverdagsfadet, barber- fiskekagefadet til fadet som et
kunstobjekt.
Den spændende keramikergruppe har i deres udforskning af fadet stillet
hinanden to fælles opgaver.

Den ene baserer sig på en
inspiration fra de kvindelige græske søjleskulpturer,
Karyatiderne, som bærer
taget på Artemistemplet
på Akropolis. Opgaven var
at skabe en karyatidefigur,
som bærer et fad med en
diameter på 55 cm, i stedet
for et tag, og hvor alle figurerne skulle have en højde på
nøjagtig 55 cm.
Den kvindelige stolte
urkraft, som karyatiderne
symboliserer, vises her flot
ved de forskellige måder,
de 11 udstillere løser den
bundne opgave. Det er interessant at se, hvordan
disse figurer spejler både den
brutale, himmelstræbende
rankhed og den bløde, runde
kvindelighed – vel at mærke
uden at miste den samlende
relevans for deres eksistens.
Den anden fælles opgave
var en bearbejdning af det
lille, ovale fad, det ”klassiske” fad, dennegang uden
egentlige faste regler. Karyatidefigurerne blev til på
et fælles ophold på Gul-

dagergård International
Ceramic Center i Skelskør,
mens arbejdet med det lille,
ovale, klassiske fad, dets
overflade, dets opbygning
og dets opløsning er sket på
de individuelle værksteder.

I en refleksion i kataloget
skriver keramikeren Ursula
Munch-Petersen, at ” Mange
af de mindre ovale fade,..,
er nok udsmykkede, men
alle forholder sig til form,
ler og stoflighed.” Hun er

ikke i tvivl om den håndværksmæssige kunnen, og
har samtidig sjove refleksioner om de udstillendes
skæven til billedkunsten i
deres bearbejdning af disse
fine, ovale fade.

Helle Vibeke Steffesen

Herdis Skafte

Ane-Katrine von Bülow

Ulla Gravesen

Bertine Knudsen

Men også de mange andre
udstillede fade, som ikke
er underlagt fællesopgavernes krav, viser stor håndværksmæssig kunnen og en
vidunderlig, kalejdoskopisk
vifte af fantasi, engagement
og nærvær. Den udstilling
skal ses og opleves!
De udstillende er: Helle
Vibeke Steffensen, Ulla
Gravesen, Ane-Katrine von
Bülow, Lis Biggas, Mette
Marie Ørsted, Marianne
Thorsen, Herdis Skafte, Bertine Knudsen, Elisabeth Lau
Kieffer, Lillian Bannister,
Dorte Andresen.
Udstillingen er på Gammelgård, Gl. Klausdalsbrovej
436 i Herlev.
Udstillingsperioden:
8. januar til 27. februar.
Åbent tirsdag-onsdag 1017, torsdag 10-21, fredag
10-14, lørdag-søndag 13-17.
Fri entre.
Jane Lytthans

Ane-Katrine von Bülow

Lidt om udstillinger
af anvar tollan

Kunstnersammenslutningen
Maj 93
Indbyder til fernisering 1./2. kl.
16-19
I Helligåndshuset,
Amager Torv
Her kan man se
vores lokale kunstner, Søren Birk
Pedersens
malerier frem til
13. februar, hver
dag 10 - 18.

Lokalhistorisk Forening
indbyder til rundvisning
på udstillingen:
At blive
københavner
Lørdag den 12. februar kl. 10 - 11
Københavns Museum, Vesterbrogade 59
Rundvisning i udstillingen   
At blive københavner ved Havva Kocbay
Udstillingen vover et nyt blik på byens tusindårige historie og fortæller, hvordan udviklingen af København til en
moderne storby bygger på indvandring fra nær og fjern.
Christianshavns Lokalhistoriske Forening og arkiv  
Besøg os hver lørdag kl 13-14 - Torvegade 75
www.chrarkiv.dk

Overgaden, Institut
for Samtidskunst viser
som vanligt udstillinger,
der er usædvanligt
tankevækkende og
overvældende for
beskueren (tilhøreren når
der er lyd med) – ja taler til
alle sanser. Således sikkert
osse de to, som åbner 5.
februar, efter foromtalen
at dømme. Jacob Borges :
Der Stadtneurotiker tolker
poetisk og med humor
menneskets ensomhed og
hvad vi gør ved den.
Samling Mabuse af de
tre kunstnere Søren
Andreasen, Johannes

Christoffersen og
Sebastian Schiørring
vil være et forsøg på
at bruge forestillingen
om ”en samling” som
udstillingsformat,
bevægelsen fra del til
helhed.
Også det lille Galleri
Bomhuset vil være et
besøg værd her i februar
måned – fortrinsvis for at
opleve nye farvesprudlende
malerier af Signe Anne
Bjerre. Åbent lø 11-14, sø
14-17 samt eft. Aftale på 20
96 32 60 og 40 76 89 79.

Og, og SILA på
Nordatlantens Brygge …
mangfoldighed, menneskets
skæbne og eksistens –
klimaet – præsenteret af
f.eks. Aka Høegh og Pierre
André Auzias.
Og – og alle de andre
fremragende gallerier og
udstillingssteder samt
adskillige restauranter,
væresteder og værtshuse
i vort lille verdenskendte
ø-samfund, også blot kaldet
”Havnen” – lad kunsten
blomstre, lad havnen leve!

Christianias Kunsthåndværk
din lokale gavebutik
i februar holder vi

UDSALG
Åbent fredag, lørdag og søndag 12-17
Du finder os i Loppebygningen
på hjørnet af Prinsessegade og Bådsmandsstræde
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Så er Jul og Nytår overstået...

Vi byder velkommen til et nyt år i Sofiebadet efter
genåbningen og håber at vi i årets løb får has på
både kælder og tilbygning.

Og vi skal lige fylde kontoen op igen. Men vi skal jo også
fylde maverne. Og det er ikke helt ligegyldigt, hvad vi
fylder maverne med. I har sikkert lagt mærke til, at jeg
ret ofte taler om økologiske råvarer, frilandskyllinger,
grise med ”krølle på halen” og så videre. Hvorfor gør jeg
nu det? Er det snobberi? Er det indforstået religiøsitet om
en moderetning? Knap nok! Et gammelt ord siger, at du
bliver, hvad du spiser. Det er egentligt indlysende – et
basalt spørgsmål om biokemi. De stoffer, du hælder ned i
din mave og som dit fordøjelsessystem sender ud i din krop,
bliver – helt bogstaveligt – en del af dig (det er den mindste
del, du skiller dig af med næste dag!). Og det gælder dig

Er en oldgammel klassiker i sparetider – men det
kan måske få et interessant twist! Du skal bruge en
kartoffelmos: kog et passende antal skrællede kartofler,
King Edward er en god sort, koges uden salt! til de er
helt møre. Så hælder du vandet fra og moser dem med
salt, hvid peber, reven muskatnød. Tilsæt piskefløde,
hvis mosen skal være lind. I mellemtiden har du skåret
økologisk og håndsaltet bacon (ikke Tulips affaldsprodukt
– du skal jo selv spise det!) i små terninger og ristet det
på panden. Tilføj hakkede løg og fintsnittede madæbler
(Belle de Boskop fx). Salt og peber (forsigtig med saltetder er også salt i bacon´en). Lad det stege ved jævn varme
til æblestykkerne er sprøde/karamelliserede i kanterne..
Smag evt til med et lille nip æbleeddike. Løg, æble,
bacon blandingen oven på mosen i en stor skål. Pynt med
nyskyllet rucola – and that´s it. Øl, Brændevin, landlig
rødvin – det går alt sammen godt med retten.

Kurbad
Prisen inkluderer entre til det smukke restaurerede
bad med sauna,
koldt- og varmtvandskar, hamam og lidt frugt og te
i caféen.
Et dejligt sted til afslapning og afstressning
sammen med kollegaer, venner eller
med kæresten.

Luxus hamam
En skøn tre trins behandling fra top til tå: kroppen
sæbeindhylles, peeles og sæbemasseres.
Efterfulgt af rensende, afslappende ansigtsmaske
samt ansigts- og hovedbundsmassage (50 min).
Pris 725 kr. inkl. entre til badet.
Alle priser er inkl. badesko, håndklæder og
økosæbe.
Genneralforsamling til marts
Se indkaldelse i februar på www.sofiebadet.dk eller
meld dig ind i foreningen, så får du nyhedsbrev på
mail.
Hvis du har et emne til Hammam Dialog, så ring til
os.
Kontakt os på
sofie@sofiebadet.dk eller
tlf. 28 68 98 29 mellem 12-16
Foreningen Sofiebadet, Sofiegade 15 A-B, 1418
København K

Nå – men – ud i køkkenet! Idag vil vi lave et par ret
økonomiske retter (det er jo januar lidt endnu!)

Brændende Kærlighed

Åbent mandag til torsdag 16 - 21
(torsdag er kun for kvinder)
Kurbad: 125 kr.
Rabatkort: 500 kr. for 5 Kurbade
Karbad med urter 175 kr.
Kun brusebad: 30 kr.
Mandag billigdag 90 kr.
Medlemskontingent: 125 kr.
Mail eller ring – hvis du gerne vil bruge badet uden
for normal åbningstid.

Basic hamam
En skøn 3 trins behandling hvor kroppen
sæbeindhylles, peeles, sæbemasseres og overrisles
med vand (25 min).
Pris 425 kr. inkl. entre til badet.

– det gælder også de dyr og urter, som du æder. Har de
dyr og urter, du vælger at gøre til en del af din krop, fået
dårlige levevilkår, så vælger du at lade dette blive en del
af dig selv. Og derfor kan du på denne måde også sikre, at
din krop og din hjerne fungerer ringere. Og hvorfor give
surt tjente skillinger for at have det dårligere end det ellers
kunne være? Så når du køber ind næste gang, så kig efter
mærkerne for dyrevelfærd, økologi, biodynamik osv. Der er
ingen grund til at stille sig selv ringere end nødvendigt!

Foto Madam M

Panik Apple-Pie
Forleden havde vi besøg af et barn og svigerbarn. Jeg
havde forberedt en udmærket middag, der forsvandt som
dug for solen. Og så blev barnet ved med at sige ”Hvad skal
vi ha´ til dessert”. I det øjeblik erindrede jeg mig, at unge
mennesker har en ganske anden form for appetit – og så
var gode råd jo dyre!
Tilfældet ville, at jeg havde nogle Cox Orange-æbler i
skålen. Og i fryseren havde en venlig skæbne efterladt
et par butterdejgsplader. Ovnen på fuldt knald,
butterdejgspladerne ned i en tærteform – tø lidt op og
trukket ud over kanterne. Prik det med en gaffel. Forhæve
5 minutter i ovnen, mens den varmer op. I mellemtiden

skrællede jeg æblerne og snittede dem i tynde både.
Formen ud af ovnen. Læg æblerne i et pænt møster oven på
butterdejgen. Drys med rigeligt kanel og sukker – helst det
storkornede, der i gamle dage hed thesukker. Ind i den nu
glohede ovn. 10-15 minutter indtil butterdejgen er hævet
og sukkeret karamelliseret. Og så på bordet. Jeg var så
heldig, at jeg havde en klat creme fraiche fra Normandiet
med calvados i i køleren – men mindre kan også gøre det –
flødeskum f.eks. I dette tilfælde altså den fine creme fraiche
– og så et lille glas calvados til. Og alle var begejstrede!
Godt Nytår og bon appetit!
Madam M.

Dronningensgade 42 - nu kaldet

Grillhuset på Christianshavn
og nu med jordansk ejer
Tekst og foto: Kirsten Widding
I marts måned 2010 anmeldte undertegnede spisestedet
som dengang hed TECO. Cirka et halvt år senere
genåbnede stedet så som Steakn’Stone nu med fine dyre
bøffer. Den holdt i højst 3 måneder og nu januar 2011 har
vi så fået Grill-huset på Christianshavn og denne gang
med jordansk ejer. Hans koncept er, at det skal være
hverdagsmad til rimelige priser. Som tilforn bages der
pizza i stenovnen, 8 forskellige standardtyper og så en
hvor man selv kan sammensætte. Priserne ligger fra 49 –
75 kr. Og som noget nyt har man anskaffet en kulgrill og
sælger spyd med kylling, oksekød og lammekød, men altså
ikke svinekød. Alle spyd serveres med ris, bulgur eller
kartofler. Prismæssigt ligger 2 spyd + tilbehør på kr. 69 og
er altså som sådan i den rimelige ende.
Den nuværende ejer ønsker at satse på cafeagtig mad og han

serverer ikke alkohol. Men til gengæld dejlige friskpressede
juicer, kr 25 for 1 glas, og sodavand samt varme drikke.
Åbningstiderne vil blive fra kl 12 – 24 i week-enden og
på hverdage fra 11-24. Så Christianshavn har fået et nyt
frokoststed med rimelige priser .
Der serveres endvidere Sandwicher i hjemmebagt brød.
Priser fra 35 – 45.
Efter den nuværende ejers mening, havde TECO for
omfattende et spisekort og Steakn’Stone for dyre bøffer
på menuen. Og han ejer flere steder, så han er en erfaren
mand. Lad os håbe han har ret og at Grillhuset får en noget
længere levetid end forgængerne. Jeg kan anbefale deres
salat med feta og oliven, kr. 39. Og jeg har smagt deres
marinerede kylling på spyd, det var lækkert.
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Tårne i
København
4. u. og 4.v. på Christianshavns skole har siden
sommerferien arbejdet med skulpturerne af Københavns
tårne. De har først valgt hvilket tårn de i grupper
skulle arbejde med, dernæst har vi været på rundtur i
København og set tårnene ”live” og så skulle alverdens
papkasser omformes til de rigtige tårne. Udfordringerne
var mange men eleverne arbejdede koncentreret og flittigt
og resultat kunne ses på Christianshavns bibliotek i hele
december måned.

Eleverne har udtalt følgende om projektet: ” Meget
sjovt fordi det var så anderledes at skulle arbejde
med papkasser og i så stor størrelse”, ”det var ikke let
at få en 4 kantet papkasse 8 kantet”, det var en stor
udfordring af få Vor Frelser på toppen til at stå lige”,
”gruppesamarbejdet var til tider vanskeligt”, ”Jeg har lært
og det kan lade sig gøre”…
Med venlig hilsen
Tårne flot Otto har lavet frelserkirkens tarn

Eleverne i 4.V. og 4. U. og Annika Walseth

Tårne flot, Anton, Aksel, Sofus og Johan foran deres værk,
Rundetårn

Tårne flot, Magnus har lavet Børsens tårn

fotos: Marie Markus og Annika Walseth
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Bibliotekets filmklub
i februar:
både bedste musik og
bedste sang, ”Over the
Rainbow”.
Vi viser filmen i en
afsindig flot nyrestaureret HD udgave på
vores nye 90” lærred.
Spilletid 100 minutter.
Danske undertekster.
Film hver onsdag – Nu på
stort lærred - Vi må ikke
reklamere med filmtitlerne uden for bibliotket,
men du kan hente en
folder eller få programmet på mail:
– bibchr@kff.kk.dk
- fri entre
Onsdag den 2. februar
kl. 19
Denne udødelige klassiker
fra 1939 behøver næppe
nogen introduktion. Den
vandt naturligvis Oscar for

Onsdag den 9. februar kl. 19
I 1960’erne var Richard
O’Barry en af verdens bedste
delfintrænere. Han trænede
bl.a. delfinen, der spillede
Flipper i tv-serien af samme
navn. Men da dyret nærmest begik selvmord i hans
arme, ændrede hans syn på
delfiner sig, og han viede sit
liv til at frisætte delfiner i
fangenskab.
I den japanske by Taiji
opdager han en systematisk
nedslagtning af øresvin,

der jages ind i en lagune
og dræbes af lokale fiskere.
Sammen med instruktøren
Louie Psihoyos samler han
en hemmelig elitestyrke
af aktivister, vovehalse og
fridykkere for at afsløre den
grusomme misdåd. Der oven
i købet viser sig kun at være
toppen af isbjerget.
Filmen fik en Oskar for
bedste dokumentar i 2009
USA, 92 min. Danske undertekster.
Onsdag den 16 februar
kl 19
Roman Polanskis ‘The Ghost
Writer’ er en thriller med
Ewan McGregor og Pierce
Brosnan om en spøgelsesforfatters farlige afsløring af
statshemmeligheder.
En succesfuld britisk forfatter får tilbudt at være
skyggeskribent på den
tidligere britiske premierminister Adam Langs memoirer. Han skal overtage
arbejdet fra Langs tidligere
politiske assistent, der er
omkommet i en ulykke.
Skyggeskribenten tager ud
til en lille amerikansk ø,
hvor Adam Lang opholder
sig. Snart efter begynder
pressen at skrive om Langs
mulige hemmelige aftaler
med USA, hvor han beskyldes for at udlevere terrormistænkte til tortur. Skyggeskribenten prøver at grave
i fortiden, men aner snart, at

hans forgængers død måske
ikke var tilfældig, og at
svarene måske kan findes
i det ufærdige manuscript.
Vinder af Sølvbjørnen, Berlin Filmfestival 2010.    126
min. Danske undertekster.
Onsdag den 23 februar
kl 19
Det gamle, rustne fragtskib S/S Martha har i mange
år besejlet Det græske Øhav.
Den excentriske besætning
nyder tilværelsen og tager
tingene med ro. Kreativ
bogføring får rederiet i Danmark til at tro, at skibet
giver overskud. Men en dag
ankommer skibsrederen
selv sammen med sin datter
og sin sekretær. En norsk
konkurrent er ved at løbe
med en olie-kontrakt. Mandskabet må tage sig sammen
for at snyde nordmanden og
nå en bestemt havn på tre
dage ved at sejle gennem et
farligt stræde.
Filmen var den første film
Erik Balling og Henning
Bahs i fællesskab skrev
manuskript til; den fik en
ublid medfart af anmelderne
ved premieren, men har
siden opnået kultstatus.
Balling og Bahs fik senere en
del succes med en serie film
om en bande tyveknægte…
 ���������������������������
Spilletid 98 minutter. Filmen vises i en nyrestaureret
HD udgave.

Anmeldelse
v/Kirsten Widding

Tidsmaskinen på
Christianshavn”
Tidsmaskinen på Christianshavn” er den lidt misvisende titel på en bog om
Heerings Gaard fra 1785 på
Overgaden neden Vandet 11.
Den er skrevet af Pernille
Stensgaard, der er journalist
på Weekendavisen og dertil
forfatter af flere bøger.
Det er en yderst læsværdig
bog, som udover Heerings
Gaards historie også ridser
Christianshavns historie op.
Man kan bladre sig igennem bogen, hvis man ikke
gider læse. Den er rigt illustreret med smukke fotos og

optryk af gamle stik og kort,
men fortjener faktisk at
blive læst som en skildring af
Christianshavns udvikling
fra handelskompagniernes
tid til nutiden. Det er 225 års
historie vældig levende fortalt. Som forfatteren ser det,
er Christianshavn nu i gang
med sit tredje hamskifte : ”
Øen er planlagt og bygget
til velbeslåede købmænd og
handel i alverdens riger og
lande, men blev i 1800-tallet
indtaget af industri og fattigfolk. Fra at være enestående
velhavende blev Christianshavn enestående ydmygt.”
For så mod slutningen af
1900-tallet at blive overtaget
af hippier og akademikere
med en tendens til venstredrejning rent politisk.
Selve gennemgangen af
Heerings Gaards historie
er såmænd heller ikke uinteressant, det er jo et enestående smukt stykke klassicistisk arkitektur, som der
er taget hånd om op gennem
tiden, så gården stadig nu i
2011 står så smuk som da
den blev bygget i 1785.
Likørhistorien er også ganske underholdende. 5 generationer Heering nåede
der at bo under tag inden
Cherry Heering likøren gik
af mode. Men det var faktisk ikke Heering familien,
der lod gården bygge, men
derimod en bornholmer ved
navn Kofoed, der tjente styrtende med penge på handel
med De Dansk-vestindiske
Øer. ”Han rejste ud som
skibsdreng, fik senere sit
eget fartøj og endte som den
næststørste af de 500 redere,
der sejlede på de Danskvestindiske Øer.”
En anbefalelsesværdig bog
til enhver Christianshavner
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Forrygende Start på
Sofies Jazz År
Traditionen tro åbnede Tomas Franck jazzåret med sin
fremragende nytårskoncert.
Tomas var ledsaget af Ben
Besiakov, Lennart Ginman
og Ole Streenberg. Masser af
dejlig musik, mange gæster,
fed stemning.
Og festen fortsatte 16.
januar, hvor Sophisticated
Ladies besøgte os, ledsaget
af Christina Dahl - fuldt hus
- fremragende musik.
Og alle gode gange tre: d.
23. beøgte Morten Grønvad
os med sit Special Project.
Igen forrygende musik masser af glade mennesker.
Den 30. får vi besøg af
den fremragende tenorsax
Jesper Løvdahl, ledsaget af
den hærdede veteran Butch
Lacy på klaver.
6. Februar kommer Jørgen
Emborg (en af betydeligste
danske pianister) og viser
os vej i sit musikalske værksted.
1. Februar fortsætter Jan
Kaspersen linien - med bassist viser han os, hvordan det
hele hænger sammen: Bebop, Ellington, Monk, Dollar
Brand - og først og fremmest
Kaspersen.
En af 2010s hotteste CDindspilnger blev begået af
Carsten Dahl Experience anmelderrost til skyerne. 20.
februar kommer de hos os og
lader os opleve magien live.
Og måneden slutter med
Jacob Fischer Duo. Jacob der vel er Danmarks hotteste
guitarist pt - bliver ledsaget
af den hærdede veteran
Hugo Rasmussen på bas.
Og det hele foregår på
Sofiekælderen, hver søndag

kl. 15, hvor man slippes
ind til festlighederne mod
erlæggelse af den ringe sum
af 70,- kr (kun 50,- hvis man
er medlem).
Velkommen - og god lytning!
KH
Sofie

Christina spillede rå og svedig tenorsax. I baggrunden holder Helle Marstrand suverænt styr på beat´et.
foto: Sofie

Lennart kælede for bassen.
I baggrunden skimtes Ben
Bisiakov.
Foto: Sofie.

Tomas Franck blæser, så
det vil noget- Ole Streenberg skimtes til venstre.
Foto: Sofie

Musik&Sang koncerter i

Christians Kirke

Dissing, Kleive,
Reiersrud
søndag 20. marts kl. 17

Værksteds
-plads
i velfungerende
atelierfællesskab
Se flere oplysninger:
www.mateart.dk

Bjørn Eidsvåg
med
band

Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
Februar
Mandag 7.2: Morten Lunns Corner.
V/Morten Lunn.
Man 14.2: ”Rainy night in Georgia”
The songs of Tony Joe White.
Koncertaktuel.
V/Dr. Jive.
Man 21.2: Esben Just m hans New Orleans gumbo
v/Esben Just & Dr. Jive

lørdag 16. april kl. 17
billetnet.dk - 7015 6565
Strandgade 1 - Chr. Havn
www.musang.dk

Man 28.2.:”Sweet Home Chicago”.
Rundtur i Chicago.
V/ Lunn, Andersen og Panild.

www.ch-radio.dk/bluestime
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Nyt fra Lokalrådet
Januar-Februar 2011
Trafikken i Prinsessegade og Alladin
På lokaludvalgets møde om den rå og hensynsløse trafik i
Alladin-kvarteret (læs om mødet andetsteds i avisen), blev vi
bl.a. enige om at samle kræfterne og danne et netværk blandt
beboerne, forældrene, skolerne og institutionerne i Prinsessgadeog Alladin-kvarteret. Netværket har titlen:
Sikker Prinsessegade, Sikker Alladin!

De ringer – vi filmer
Er der et emne på Christianshavn, du synes fortjener lidt
ekstra opmærksomhed? Ellers som du bare godt kunne
tænke dig at vide lidt mere
om? Så er chancen der nu, for
i den følgende måned sætter
Christianshavns Kvarter
turbo på produktionen af TVindslag og vil i den anledning
gerne høre fra dig.
Christianshavns Kvarter
samarbejder i februar måned
med Københavns Tekniske
Skole i Kastrup om videoproduktion. Skolen har i
januar optaget et nyt hold
elever, og en af de første
opgaver er traditionelt at
lave indslag til såkaldte
magasinprogrammer. Efter
gennemsyn og bedømmelse,
bliver de sædvanligvis ikke
brugt yderligere.
Men i år bliver det anderledes. Gennem samarbejdet vil Christianshavns
Kvarter stille virkelige op-

gaver, og resultaterne vil
efterfølgende blive offentliggjort på Christianshavns Kvarters hjemmeside.
Fordelene er indlysende for
begge parter: Kvarteret får
produceret mere end sædvanligt, og eleverne laver
indslag der efterfølgende
rent faktisk bliver brugt i
det virkelige liv. Også Dansk
Journalistforbund har givet
projektet det blå stempel,
eftersom alt omkring Christianshavns Kvarter er ikkekommercielt og baseret på
frivilligt arbejde.
Christianshavns Kvarter
har allerede en lang liste af
emner, som er lige til at gå
til, så de studerende har
for så vidt rigeligt at gøre.
Men dermed ikke være
sagt, at der ikke er plads til
lidt mere. Produktionskapaciteten forventes nemlig
at blive ganske stor med
mange reportagehold i gang

på samme tid, så der kan
sikkert godt presses lidt
flere emner ind alligevel.
Og desuden er der givetvis
christianshavnere, som sidder inde med spændende
emner, som Christianshavns
Kvarter ikke har tænkt på.
Så Christianshavns Kvarter
hører gerne fra christianshavnere, der har gode ideer
til indslag eller som kunne
tænke sig at være med til at
producere sådanne indslag.
Christianshavns Kvarter
kan kontaktes via hjemmesiden www.christianshavnskvarter.dk
Det er planen at de indslag
der produceres, skal indgå i
en digital arv til fremtidige
christianshavnere, om
hvordan livet blev levet på
Christianshavn i februar
2011.
Birte Pedersen

Politikere må oplyses
Vi vil oplyse vores politikere om, at Prinsessegade allerede i dag er usikker og farlig for vores børn,
unge og ældre. Den står simpelthen på listen over kommunens farlige skoleveje! Vi kan ikke vente
– der må trafiksikring til nu, sådan som politikerne enstemmigt lovede det i 2009.
Vi vil have vores gader tilbage!
Vi vil have den lovede trafiksanering – også af sidegaderne. Vi vil have mere politi på gaderne, vi
vil have færdselskontrol og anerkendelse af p-vagternes arbejde. Oven i alle de andre problemer,
som området har, skal vi ikke have en stor mængde gennemkørende trafik til Holmen og
Refshaleøen. Vi vil have færre biler og ikke flere – derfor vil vi bevare busslusen.
Støt netværket ”Sikker Prinsessegade – Sikker Alladin” – læs mere på Facebook og på vores
hjemmeside.
Vi arbejder videre for at beskytte kanalen
Naturklagenævnets afgørelse faldt ikke ud til fordel for kanalmiljøet. Heldigvis var der dog et par
af dommerne, som tog parti for kulturmiljøet. De kunne godt se, at broer uundgåeligt trin for trin
vil få de høje skibe til at forsvinde ud af kanalen – så blev det stykke havne-kultur også ødelagt.
Broer er synd for københavnerne
Det vil være meget synd for Københavnerne, for turisterne, for Christianshavnerne og for de
politikere som bagefter vil vride hænder og klage over, at havnen blev lagt øde.
Hertil kommer at flere beregninger viser, at gaven fra A. P. Møllers Fond bliver dyrere og dyrere
for kommunekassen. En køn gave!
Derfor arbejder lokalrådet stadig mod broplanerne – følg med eller deltag i modstanden – også på
www.ladhavnenleve.dk
Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk og læs om vores aktiviteter. Vi kan
også kontaktes via formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226. Lokalrådsmøderne er åbne og
holdes kl. 19:00, se mødested og dagsorden på hjemmesiden.

Sikker Prinsessegade – Sikker Aladdin – Vi vil ha gaderne tilbage!
Vil du ikke med til et møde om, hvordan vi kan få et mere trafiksikkert miljø
i Burmeistergade – Bodenhoffs Plads samt Prinsessegade?

Mød op tirsdag den 1. februar kl. 16.30 - 18 i Christianshavns Beboerhus
Vi mødes fordi
• Den aggressive trafik af udefrakommende til og fra Christiania er blevet for meget
for Aladdin-karréen og Trekanten, hvor beboere chikaneres af småkriminelle typer.
• Busslusen ved Holmen er tæt på at blive droppet af politikerne. Ifølge budgetaftalen
for 2011 skal den afløses af trafikhæmmende foranstaltninger i Prinsessegade.
Det vil sige, at Prinsessegade nu også skal tage trafikken til og fra Holmen. Selvom
der er tre skoler og flere daginstitutioner i gaden. Og selvom kommunen benævner
gaden som “Skolevej”.
Politikerne beslutter sig endeligt i løbet af denne vinter.
Aktiviteter
• Mandag den 24. januar har beboere fra kvarteret og repræsentanter for Christianshavns Skole og Christianshavns Lokaludvalg foretræde for kommunens Trafik og
Miljøudvalg. Her skal man diskutere busslusen.
Læs mere på http://kk.dk/eDoc/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/24-01-2011%20
15.00.00/Dagsorden/21-01-2011%2014.21.52/6070866.PDF
• Facebookgruppe – er allerede undervejs
• Demonstration?
• Visualisering af, hvordan Prinsessegade bliver?
• Presse - Happenings?
Vær med til at redde vores kvarter og vores børns sikkerhed – Sikker Prinsessegade –
Sikker Aladdin – Vi vil ha gaderne tilbage!

Fra demonstration for sikker skolevej i april 1983. At der stadig skal
kæmpes beviser politikernes arrogance.
foto: Julie Rønnow
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Dette møde er indkaldt af
Sara Akino, beboer (og mor) i Aladdin
Julius Lund, Christianshavns Lokaludvalg
Morten Lind, Christianshavns Lokalråd
Anja Clausen, Formand for Skolebestyrelsen Christianshavns Skole
Anette Thede, beboer i Lejerbo, afd. 204
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