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GUDSTJENESTER
Søndag 4.9.

Dåbsgudstjeneste
kl. 12
Selma Ravn

Lørdag 10.9.

Søndag 18.9.

Søndag 11.9.

Søndag 25.9.

12. Søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Marlene Lindsten

KONCERTER

Lørdag 17.9.

11. Søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Selma Ravn
Dåbsgudstjeneste
kl. 12
Marlene Lindsten

Ê±® Ú®»´-»®- Õ·®µ»
Onsdag den 14. september kl. 20
Myrra og Mirakler. Som led i programmet for den årlige
Golden Days-festival i København opføres teater- og
danseforestilling, Myrra og Mirakler, med instruktøren
Thomas Hejlesen, sangeren Klaudia Kidon og organisten
Jens E. Christensen. Musik af Händel, Bach og Gorecki.

13. Søndag efter trinitatis
kl. 10.30
Selma Ravn

Torsdag den 29. september kl. 17
Mikkelsdag i Vor Frelsers Kirke. Vor Frelsers Kantori
fejrer Vor Frelsers alters fødselsdag med musik fra
kirkens historie og engelske motetter.

14. Søndag efter trinitatis
Børne- og
familiegudstjeneste: Høst
kl. 10.30
Selma Ravn

KLOKKESPILLET

Torsdag den 1. september kl. 15: Peter Langberg
spiller en halv time. Under koncerten står døren åben til
spillekabinen, og alle er velkomne til at kigge og høre om
klokkespil.

NATKIRKEN

Åbner igen efter sommerpausen, fredag 2.9. kl. 20-23.
Herefter byder Natkirken i Vor Frelsers Kirke igen
velkommen hver fredag kl. 20-23 til aftener med musik,
stilhed og rum for eftertanke.

Torsdag den 15. september kl. 15: Lars Sømod spiller
en halv times musik fra det snoede spir.
Torsdag den 22. september kl. 15: Peter Langberg
spiller en halv times høsttidsmusik.

Christians Kirke
Det er en fornøjelse at
lytte til klavermusik i Christians Kirke og en glæde
når en af nabolagets store
stjerner har mulighed for
at kigge forbi. Nina Kavtaradze er en af kvarterets
store stjerner. Hun er en
kær gæst i kirken og spiller
i september et program for

Christians Kirke er sognekirke for en god bid af
Christianshavn. Lige fra
Strandgade og ud forbi Voldene kommer folk for at blive
gift eller begravet, døbt eller
gå til gudstjeneste - bare fordi de har lyst. Udover disse
kernefunktioner kan Christians Kirke meget mere.
shorn af aktiviteter hele året
rundt. Også dette efterår
kan man få stillet sin appetit
på det åndelige og kulturelle
område i Strandgade.

af Schubert og Chopin. Hun
medbringer på koncerten
en opvarmningsstjerne - en
speciel surprise.
Udover kirke- og koncertaktiviteterne huser kirken
støttegrupper, børnearbejde
og kor. På koncerten den
10. oktober giver hus-kammerkoret “Nye Toner” en a
capella koncert i kirken.
Tja, tomme ubrugte kirker
- kender vi ikke på Christianshavn!
Lørdag 3/9 kl. 16, Nina
Ka v tar a dz e, kla v er .
Musik af Schube rt og
Chopin. Fri entré
Mandag 5/9 kl. 20, Schubert: Winterreise, Trine
Bastrup Møller, mezzo.
Fri entré
Nina Kavtaradze, klaver

Fredag 16/9 kl. 18.30, Koncert med KLIF, Jonathan og Edward Siahaan,
pno. Fri entré
Mandag 17/10 kl. 20, Kor
koncert, “Nye Toner”,
Holmboe, Waldenby, Gabrielli. Fri entré
Søndag 6/11 kl. 15, Mozarts Requiem, Sinfonia
Arctica, dir. Niels Borksand. Entré
Søndag 4/12 kl. 17, Rasmus Lyberth. Entré. BilletNet.dk
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Gallerier/ udstillinger
September 2011
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53.
Snøhatta, Norsk arkitektur m.m. til 2./9. - 2./10.
Galleriet Studieafdeling 2 til 23./9. Permanent
udstilling ”Studiesamling af Stole”, Kunstakademiets
Arkitektskoles historiske stolesamling.
www.karch.dk 32 68 60 60

FiskerErik,

der er kendt af mange på
Havnen for sine farverige fugle, som han
skiftevis bærer på sin skulder, mens han kører
rundt på sin trehjulede knallert, har fået en
ny pappegøje. Det er en meget kælen, halvandenårig kakadue som Erik allerede er i færd
med at lære at tale.
Tekst og Foto: Mortan Jakobsen

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til
permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen
i gården. Særudstilling: PENGEVÆSNET PÅ DE
DANSK VESTINDISKE ØER. onsdage 13.30-16.30 el.
evt. aftale på 3333 2033.
Beboerhuset
Dronningensgade 34, gratis adgang. Cafè, ma-o 13-23,
to-lø 13-24, sø. Lukket. Se i øvrigt avisens midtersider.
Dansk Arkitekturcenter, Dac
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.
Hvad gør en by værd at leve i, seneste 10 års
arkitektur og byudvikling i København, til 23./10..
Alle dage(ma-sø) 10-17, dog onsd. også 17-21, i hvilket
tidsrum gratis adgang. www.dac.dk
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang.
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale
www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth
Velkommen på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk
Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan, Julie Kyhl
Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen.
To-fr 15-19, lø-sø 13-17.
www.galleri-traumgarten.dk

Lørdag den 3.september 2011 Kl. 09.præcis!
Afgang fra Kanal Bodegaen
Overgaden O. Vandet 36.

Hvor går turen hen ????
Vi køre i to busser ud i det ganske land
og ender et eller andet hyggeligt sted på Sjælland, hvor vi spiser en god frokost..

Undervejs vil der være ophold for tørstige sjæle
ALLE ER VELKOMNE TIL AT KOMME MED GODE INDLÆG..
OG SELVFØLGELIG MEDBRINGES GODT HUMØR
Lotteri og sang i busserne.
PRIS:
FOLKEPENSIONISTER: 150 KR
ANDRE: 300 KR:
Billetter kan købes på flg. Værtshuse
fra den 07.08.11
Kanal Bodega  Falken  Stærkodder - Høvlen
Eiffel Bar  Malmø kld .
Eller kontakt Janni. 22923603/Søs. 27850155.
Køb billetter i god tid.
SIDSTE TILMELDING DEN 27. 08. 2011
Med venlig hilsen
Bien`s bestyrelse.

Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
”Christiania kunst i 40 år” fra 10. september og hele
oktober.
Ti-sø 14-19
www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. Permanent udstilling på
kajpladsen foran: færøske Tróndur Paturssons glaskaleidoskop. www.bryggen.dk
Orlogsmuseet
Overgaden Oven Vandet 58, entré (dog gratis onsdage
samt for børn fra 0-17 år). Medbragt mad kan indtages
i Kanonkælderen. Museet har fornemme handicapfaciliteter og ikke mindst et fantastisk Børnemuseum,
indendørs som udendørs - alt frem til 1. april 2012..
Yderst aktuel særudstilling om pirateri. ti-sø 12-16
(ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang.
Fredag d. 2. september kl. 17-20 er der fernisering på to
nye internationale udstillinger Terms of Belonging og
Ahmet Cevdet Bey Presents Tunnel of Fear. til 30./10..
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, museumsbåd og
museumsskib.www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet, Arsenalvej 10, gratis adgang o.17-20,
to 14-17, sø 11-15. tlf. 32640059. www.spejdermuse
v/ anvar tollan
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Døttreskolens
elefantastiske
elefanter
Lige før
sommerferien - i
slutningen af første
klasse - lod den
nuværende 2. klasse
sig inspirere af de
mange elefanter,
der i anledning af
”Elefantparaden”
er opstillet
rundt omkring i
København.

En elefant
kom marcherende ...

Vi besluttede, at vi
selvfølgelig måtte
lave vores egen
elefantparade.
Børnenes fantasi
og farveglæde ses
jo tydeligt på de
herlige dyr.’
Humør, glæde og
frodig fantasi.
Af klassens elefanter
blev der også lavet
ses her:

http://www.
skoletube.dk/
video/28964/1klasseselefantparade

Kræmmermarked
på Christianshavns
Skole

Christianshavns skole holder som traditionen tro, igen i
år skolens årlige Loppe- og Kræmmermarked Lørdag d. 3.
september 2011 kl. 11-15 på Christianshavns skole i den
”gamle” skolegård på hovedskolen. I tilfælde af regn, er
markedet på skolens gange.
Der vil være boder med dansk og eksotisk mad, øl, vand,
kaffe, kager, is, legetøj, tøj, bøger,heste, hjemmelavet
Kræmmermarkedet er 100 % forældrearrangeret, og
er etableret for at styrke Stavnsbofonden. Fonden blev
etableret ved salg af skolens koloni, og yder hvert år
økonomisk bistand til klassernes lejrture. 15 % af bodernes
overskud går til Stavnsbofonden, resten af overskuddet
går til klassekasserne til brug for bl.a. at styrke klassernes
sociale liv, som bl.a. kan være ekskursioner, fester og
sammenkomster.
Vi satser på godt vejr og en hyggelig dag, og håber at
Christianshavnerne vil kigge forbi skolen, medbringende
- Vel mødt med mange hilsner fra Christianshavns skoles
skolebestyrelsen.
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stilling med et fælles tema,
og at gruppen i fællesskab
har diskuteret sig frem til udstillingens tema har vist sig
at være overraskende frugtbar. Udstillingsplakaten
afspejler fællesskabet ved,
at gruppens medlemmer
alle har ladet en kropsdel
fotokopiere, og derefter er
alle disse fotokopier sat sammen til en plakat af ”vores
fælles spejlvendte menneskelighed”.

Om
Spejlvendinger
Udstillingsgruppen ”Ministeriet for Kunst og Sammenhold” udstiller i september 2011 ”Spejlvendinger”
i K ulturhuset D en G ule
Villa, Dirch Passers Alle 2 på
Frederiksberg. Fernisering
bliver 2. September mellem
16,00 til 18,00.
Udstillingsgruppen består
af 10 medlemmer, som alle
er medlemmer af Kunstnergruppen SPOR. Gruppen
har en fælles kunstfaglig
baggrund fra en mindst toårig kunstuddannelse på
Billedskolen på Jagtvej, men
de udtrykker sig på vidt forskellig måde. Fra konkret til
abstrakt, fra poesi til satirisk
fortællende.
Blandt udstillingsgruppens
medlemmer er Helle Schjerup Hansen, Maria Klemi
og Jane Lytthans, som alle
har boet i mange år på Christianshavn.
Udstillingens tema er ”Spejlvendinger”. Med ”Spejlvendinger” arbejder vi med
spejlinger i maleriet. Mange
malere har benyttet spejlinger i deres kunst. Der er
i dette emne en interessant
billedproblematik omkring
den psykologiske spejling af
kunstneren i dennes billeder. Hvor meget eller lidt
skal en kunstner spejle sig
i sine billeder? At spejle
sig i sit maleri giver måske
ikke nødvendigvis et godt
billede. Kunstneren kan stå
i vejen for sit billede. Med
dette mener vi, at man på
et plan kan have brug for at
udtrykke sin stemning, sit
temperament, sine sorger
og glæder. Men har billedet
brug for det? Måske skal
en kunstner tilstræbe at stå
bag sit billede i stedet for at
spejle sig i det?
Hvad er så spejlvendinger
sam me nl ign et m ed s pe jlinger. Er der egentlig noget,
der hedder «spejlvendinger”,
eller er det et af os konstru-

eret ord? At spejlvende noget
kan sige « at vende noget om,
så det ses omvendt som et
spejlbillede». Spejlvendinger
kan altså godt ses uden,
at man ved, hvordan det
oprindelige, ikke spejlede
billede, ser ud. Vi kan for
eksempel sige: Vi har et hus,
der spejler sig i en sø. Huset
er ikke interessant, selve
spejlprocessen er egentlig
heller ikke, men genspejlingen kan være det.
Med spejlvendinger, kan
vi nu vende spejlet mod os
selv, eller op og ned, eller stå
med ryggen til, modspejle,
medspejle ….. Når vi står
foran spejlet, spejler vi altid
noget, og så sker der nødvendigvis ikke andet, mens
hvis vi vender spejlet, står
bag billedet, så kan der ske
en transformation. Spejlet
påvirker os vel samtidig til
vores egen tolkning af vores
verden, som vi så nu kan
vende rundt i alle retninger
– for eksempel male det modsatte – det smukke grimt, og
omvendt.
Vi bruger ofte spejlet i vores
livsstrategier. I spejlet kan
kendte ting blive ukendte.
Vi spejler os i hinanden (opdrager hinanden). Vi spejler
livets muligheder i vores
forældres øjne fra vi bliver
født – det kan bestemme
vores skæbne.
En spejling er egentlig spejlvendt….vi er selv de eneste,
som kun har set os selv spejlvendt…
Udstillingen omfatter ud
over vores enkeltværker en
stor fælles installation, et
lydværk( to store sladretasker!) og et fællesværk, som
også er udstillingens plakat.
Den store fælles installation
består af forskellige individuelle kasser, hvor vi hver
især præsenterer os selv – i
en slags identitetskasse,
hvor vi kan illustrere os selv
som malere og som mennesker.
At der er tale en fælles ud-

Aktiviteter i september :
lørdag 17. 9, kl. 14 – 16
rundvisning i Udstillingen:
K un st ne rn e v i l l av e en
rundvisning i udstillingen,
hvor de fortæller om den
overraskende proces, som
gruppen har gennemgået,
mens de i det sidste år har
forberedt sig på denne udstilling om ”Spejlvendinger”.
Kunstnerne vil også hver
især fortælle om deres egne
værker og baggrunden for
dem.
S ønda g d 2 5/9, k l. 1116 Åbent Værksted for børn
og voksne i Den Gule Villa:
Lav din egen «Her er jeg
kasse»
Har du lyst til at lave en personlig og kunstnerisk kasse?
Med udgangspunkt i vores
egne erfaringer med at lave
identitetskasser, vil vi opfordre dig til at møde op
”bevæbnet” med al skens
småting, der har betydning
for dit liv. Det kan være gamle ting (som f.eks. billetter
postkort, udklip, lykkesten).
Det kan være tidstypiske
ting fra din barndom, ungdom osv. Det kan også være
mere nutidige ting, som har
betydning for dit liv lige
her og nu (f.eks. hårdimser, ynglings cremetube,
notesbøger, legetøj, udklip,
billeder) Kun fantasien sætter grænser! Du skal også
medbringe en egnet kasse.
Det kan f.eks. være en frugtkasse. Vi sørger for lim,
saks, søm skruer ståltråd
og evt. maling. Vi laver et
lille oplæg til inspiration
og håber at få en hyggelig
eftermiddag sammen med
jer. Husk madpakke, vi laver kaffe / the/ saft og giver
en småkage Kontakt for
tilm elding og yderligere
information: Pia Boysen på
tlf.44 53 44 47 / 28 60 18 47
mail piaboysen@live.dk
Udstillingen er åben tirsdag
11-19, onsdag-søndag 11-16,
mandag lukket
Fernisering fredag 2. spetember 16-18
Udstillingen kan ses 2. - 30.
september
Mange hilsener udstillingsgruppen “Ministeriet for Kunst
og Sammenhold

Fra Mia Cara

Jeg læste med stor interesse
artiklen om Christianshavns
torv i sidste udgave af Christianshavneren.
Jeg er ikke en indfødt christianshavner, jeg har kun
boet her siden 2005, men jeg
elsker bydelen. Her mangfoldigheden udfolder sig og
det er en fantastisk stemning langs kanalerne. Især
hvis vi er heldige med god
sommer J
Den lille ”gamle telefonkiosk” er et meget charmerende arkitektonisk detalje
og det vil være synd, hvis den
blive revet ned til fordel for
en toiletbygning. Bevar den
gamle telefonkiosk.
Jeg er kunstner som maler
i naivistisk stil indre by og
Christianshavn. Stemningen på Christianshavn har
inspireret mig i mange af
mine billeder. Jeg har for et
par måneder siden malet et
billede af Christianshavns
Torv som jeg vil med glæde
vise avisens læsere. På billedet er der plads til alle, torvet sprudler af liv og alle er
glade.

OM MALERIET
af Renate Borgen

I mi t abstrakte uni vers
forsøger jeg at udforske,
hvad maleriet kan i sig selv.
Farverne har altid fascineret mig, hvorfor det har
været naturligt for mig at
undersøge farvers og formers
indbyrdes forhold. Hvad gør
farverne ved hinanden, når

0-punkt på det glatte hvide
lærred, herefter beslutter
jeg mig for at sætte en værdi
af tallet 1. - Disse 2 beslutninger tilsammen - danner
grundlaget for en komposition.
Jeg bygger maleriet op i lige
linjer, vertikalt eller hori-

hvad maleriet kan i sig selv.
I nogle af malerierne lader
jeg linierne stå skarpt og
tydeligt i andre er de visket
ud så kun formen og farven
står tilbage.
Sådan fortsætter processen
indtil jeg føler maleriet har
skabt sin egen historie og
fået sin egen identitet, så
den udtrykker den energi og
ro, jeg har søgt for at kunne
slippe det helt.

ændrer form, størrelser, afstande, tone, farve? Under
hele maleprocessen er der
en dialog mellem maleriet
og mig, som veksler mellem
at ”styre/træffe beslutninger”
og at ”give slip”. At ”opbygge” og ”nedrive”, og at
”lægge til” og ”trække fra”.
I hele denne proces forsøger
jeg at skabe et maleri, der får
sin egen abstrakte historie
og som til slut udtrykker en
spænding mellem farver og
former, energi og harmoni.
I de senere år har jeg, valgt at arbejde med og tage
udgangspunkt i Fibonacci s t al s y s t em , h v i s e nkelte el emente r er summen af de 2 foregående:
0,1,1,2,3,5,8,13,21…osv.
Jeg vælger at placere et

sontalt, eller både vertikalt
og horisontalt på samme
tid. Indenfor de givne rum
leger jeg med forme r og
farver, og forsøger at skabe
en variation og spænding
mellem farverne, rummene
og formerne. Processen er
startet for at fortsætte med
at bygge op, bry de ne d,
0-punkt og en nyværdi for
1, osv…. med at undersøge,

Maleri: Renate Borgen

Billedkunstner Renate
Borgen
Prinsessegade 93 st.th.
1422 København K
tlf. + 45 3254 2550
Email: renateborgen@
gmail.com
Webadresse: renateborgen.
blog.spot.com
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Kunstcentrum i 40 år
Gallopperiet, Stadens Museum for kunst, viser i en
stor kalejdoskopisk udstilling lidt af den fantastiske
kunst, som har været vist i
det smukke udstillingssted
igennem Christianias 40
års levetid. Udstillingen
”Christiania Kunst i 40 år”
bliver vist fra 10. September
og hele oktober.
G al l op p eri e t s ru m m e d
de hvide, grove vægge, de
brune træstolper og de dybe
vinduesnicher har gennem
åre ne s kabt de n st ærke
ramme om uendeligt mange
kunstneriske udtryk. Det
bliver således ikke nemt at
skulle vise bare lidt af den
mangfoldighed af kunstnere, internationale som
nationale, christianitter som
københavnere, nulevende
som afdøde, som har vist
deres værker her i Christianias første hektiske 40 år.
Gallopperiet har således
været som en centrifuge, der
sugede sin del af det vældige, alsidige kunstliv, som
igennem årene har været
tiltrukket af Christiania
med musik, teater og alle
slags billedskabende aktiviteter. Nogle af kunstnerne
er blevet på Christiania,
nogle har skabt fælles atelierer og værksteder, nogle
arbejder for sig selv, andre
men Christiania er fuld af
synlige beviser på, at de alle
har været der…

Maleri af Knud Fisker

Udstillinger i Overgaden
Fredag d. 2. september kl.
17-20 er der fernisering på
Overgadens to nye internationale udstillinger Terms of
Belonging og Ahmet Cevdet
Bey Presents Tunnel of Fear.
Alternative fællesskaber
I en stadig mere globaliseret
verden, hvor nationalstatens sammenhængskraft er
udfordret, kalder fællesskabstanken på fornyelse. På
gruppeudstillingen Terms
of Belonging tager 10 kunstnere temperaturen på den
aktuelle fællesskabsfølelse
ved at indgå i uventede
relationer med lokale samarbejdspartnere, den almindelige dansker på gaden
og publikum.
Canadiske Althea Thauberger har fx på baggrund
af statistisk materiale som
alder, indkomst og etnicitet
dannet en mødregruppe,
hvor nybagte mødre er inviteret til at deltage i produk-

tionen af hendes værk. Med
undersøgelsen og afprøvningen af fællesskabsbegrebet
opfordrer udstillingen til

sisterende som fremtidige

sociale relationer.
På udstillingen deltager
Libia Castro (SP) & Ólafur

Ólafsson (IS), Kajsa Dahlberg (SE), Luca Frei (CH),

Maleri af Kazimir

Alt dette skal den store fødselsdagsudstilling skildre,
for det har jo altid været
Gallopperiet, som har været
omdrejningspunktet for hele
dette billedskabende miljø.
Derfor har alle dette års
udstillinger været forbeholdt
Christianiarelateret kunst –
med denne store 6 ugers særligt sammensatte udstilling
i selve fødselsdagsmåneden
som en kulmination.
Vi kan glæde os til et gensyn
med mange af de kunstnere, som har skabt store
dejlige udstillinger på Gallopperiet. Her kan nævnes
nogle af dem: Svend Åge
Sørensen, Laurie Grundt,

Trine Sørensen, John Ravn
med skulpturer, Kazimir,
Anni Hedvard, Anders Skrot, Bjarne Maagensen, Finn
Thorstein, William Skotte
Olsen, Leonard, Bjarne Rihave, Kvindesmedien, Værkstederne på Christiania,
Marianne Rydvall…. Og der
G al l o p p e ri e t e r m e g e t
velbesøgt, mange af de udenlandske og de danske gæster,
som besøger Christiania,
slår lige et smut op for at se,
hvad galleriet kan vise, og
det kan ses i gæstebogen, at
mange kan lide, hvad de ser.
Så Christianshavnere, hvis

Gåafstand (Pia Rönicke (DK)
& N is Røm er (D K)), Ol-

I en totalinstallation, der
bl.a. består af kuriøse og
kitschede objekter fra Istanbuls gadeboder, inviteres
publikum på en rejse ind i
en verden, hvor grænserne
mellem frygt, spænding og
glæde er glidende, og hvor

Kom til fernisering lørdag
10. September fra kl. 15,00
på udstillingen ”Christiania
Kunst i 40 år”, hvor I kan
se rigtig god kunst og høre
d ej li g m us i k m e d ” D e n
Udstillingen kan ses fra 10.
september til 30. oktober.
Jane Lytthans

Med et glimt i øjet kobles
horrortunnelens karakteristiske ‘low budget’-koncept
med hverdagens små genvordigheder og bekymringer,
men også med spørgsmål om
global økonomi, transnationale virksomheder og billig
arbejdskraft.

(DK), Althea Thauberger
(CA) og Johan Tirén (SE).
Tricks, gys og hverdagsmagi
Mød to af Tyrkiets fremtrædende kunstnere, Ahmet
Ögüt og Cevdet Erek, når
de iscenesætter Overgadens
øverste etage til en horrortunnel fuld af overraskelser.
I deres første fælles projekt
er de to kunstnere smeltet
sammen til én og samme
person; den mislykkede,
men stolte alkymist Ahmet
Cevdet Bey.

I ikke har set særlig mange
udstillinger på Gallopperiet,
så har I en stor chance for at
se lidt af den vidunderlige
mangfoldighed, som den
40-årige fødselar har huset!

der vendes op og ned på både
sanser og orienteringsevne.

Uds tilli ngerne kan he nholdsvis opleves indtil d. 30.
oktober 2011 på Overgaden,
Overgaden Neden Vandet
17. Åbningstider: tirsdagsøndag 13-17, torsdag 13-20.
Fri entré.
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Gastronomiske Strøtanker i Sommertiden
Molekylær Gastronomi m m m
En af de nye udviklinger i gastronomien er ”molekylær gastronomi”
– hvilket måske er en god idé. Jeg har ikke haft lejlighed til at
afprøve det: de steder, der udbyder sådant, har et prisniveau, hvor
en folkepension ikke kan være med – overhovedet!
Jeg har heller ikke haft lejlighed til at afprøve det: det kræver
investeringer i teknologi, der falder langt udenfor det alm. køkkens
rammer. Men måske det smager godt – måske åbner det nye
horisonter – vi, der er bundet af alm. forhold, kan ikke vide det af
gode grunde. Når jeg læser ingredienslisterne igennem, forekommer
det mig dog, at nogle af kokkene er forbundet i et sortebroderskab
ud fra devisen ”jo mærkeligere, jo bedre” – og at mange har svært
ved at påpege, at kejseren faktisk promenerer i bar røv! Hvem
vil regnes for dum eller uegnet til sit embede? Det minder mig
lidt om jazzen i 1960´erne – 1970´erne, hvor nogle instrumentalt
fremragende kunstnere enedes om at prøve at spille noget, hvor
andre overhovedet ikke kunne være med. Nogle af dem havde
gode historier at fortælle – og skabte fremragende musik, der
nok skal overleve. Men rigtig mange havde ikke andre historier end at være anderledes – og det blev røvkedeligt –
Er gastronomien ved at gøre det samme – styrte ud af i et elitært ræs, hvor alle vi andre står hjemme i køkkenet og
siger ”rend og hop – det er ikke noget, vi kan bruge til noget som helst”? Sig mig gerne imod, hvis I har haft andre
oplevelser – som sagt, jeg er – af visse grunde - afskåret fra selv at opleve det!Men hvorom alting er, hermed et par
ting der sagtens – med lidt omhu – kan laves i et alm. køkken og bruges til at højne dagligdagen.
Pasta med krebs Et herværende supermarked har lige haft tilbud på frosne skaldyr, herunder krebsehaler. Regn
ikke med, at de smager som nykogte krebs fra en hyggelig sjællandsk sø – men det kan godt lade sig gøre at lokke
god smag ud af dem. Køb rigeligt med krebsehaler – en pakke pr næse (de var jo på tilbud!) og frisk pasta. Hak
blive lidt brændte i kanterne. Tilsæt krydderier (forsigtig med saltet – halerne er glaserede i saltvand): hvid peber,
bliver halerne gummiagtige. I mellemtiden har du kogt den friske pasta i rigeligt, saltet vand (max 3-4 minutter –
der skal være ”bid” i pastaen). Den afdryppede pasta op i en stor skål, salsaen m krebsehaler oveni, vend rundt og
friskklippet dild på toppen. Tør hvidvin.
Gråandebryster Samme supermarked havde også tilbud på vildt (fasan- og gråandebryster – lageret skal vel ryddes
Gnid m salt og peber. Split en broccoli ad. Rengør en bakke kantareller (højsæson pt) – ikke skylle, kun børste. Hak
skal være ”bid” i dem) i letsaltet vand. Andebrysterne steges i et par minutter på hver side på en hed pande til de er
lige præcis stegte hele vejen igennem = føles faste. Anret på tallerknerne- Bourgogne – og saligheden vil brede sig i det
lille hjem. Bon Appetit!
Madam M

På jagt efter vild mad i byen
Båret af et i disse tider sjældent fantastisk solskinsvejr satte et hold cyklister 18. august ud fra Christianshavns Torv
på jagt efter vild mad i byen. Første stop var ved Fakirhuset, hvor kultursociolog Søren Espersen fortalte om den vilde
mad, som langt op i historien har fyldt meget mere i vores daglige måltider. Dernæst gik turen sydpå, i en stor cirkel
over Amager Fælled til strandengene ved Hvidovre og tilbage langs Sydhavnstippen.
Undervejs standsede vi op mange steder for at høre om de mange urter, bær og frugter, som naturens spisekammer
bugner med. Vi indsamlede blandt meget andet havtorn og klitroser (som er fulde af vitaminer), frø fra vild pastinak,
tre skørhatte, strandtrehage (som smager som koriander) og strandasters (som smager som wasabi), strandgråbynke
skvalderkål, rønnebær, hyldebær, røllike og hunderose (som let sauteret skulle være en delikatesse) samt tagrør og
dunhammere.

Naturens spisekammer

Mens holdet blev guidet gennem et varieret og grønt landskab, fortalte Søren Espersen løs om planterne og deres
levevilkår, om menneskets historiske brug af planterne, og han øste ud af sin viden om, hvordan vores mad kan blive

275 spiselige vilde planter i Danmark, og ganske mange af dem vokser i umiddelbar nærhed af byen.

Ny sanketur

15. september afholder vi ved Miljøpunkt endnu en sanketur, hvor Søren Espersen deler ud af sin viden om, hvordan

og når ud på Amager Fælled og strandengene ved Hvidovre.
mad. Men med sanketurene kan du komme på en anderledes naturoplevelse, lære de vilde planter bedre at kende og få
viden om, hvordan de forskellige arter høstes og bruges i maden.

Fakta

Dag og tidspunkt: 15. september kl. 16-19.
Mødested: Christianshavns Torv.
Pris: 80 kr. pr. person.
Tilmelding: Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, tlf.: 33 93 21 21 eller gazelle.buchholtz@a21.dk.
Medbring: God cykel, vand, en bid mad, saks/kniv, fugtigt viskestykke og en pose til planterne.
Ruten: Cykelturen kan afkortes ved at tage toget tilbage fra Åmarken Station.

Skybrud havde vi i
Juli..
især 2. juli var exceptionel - helt op til 130 mm på udvalgte stedet - Byen gik stort set i stå i et par dage -

voksede. Her et eksempel på undermineret bolværk, som
jo også skal udbedres!
Foto:ÅG
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Film i September
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Christianshavns Seniorklub
Program for efteråret 2011

Onsdag den 14. september kl. 19

Onsdag den 21. september kl 19

Onsdag den 28. september kl. 19

C I K - Sæsonen 2011 / 2012
Så er ferien slut og vi skal i gang med vintersæsonen
C.I.K. SPORTCENTER, Bådsmandsstræde 20 2. sal, 1407 KBH. K.
Rytmisk gymnastik med leg og redskaber ledes af Jonna Børger
Mandag kl. 17.00 - 17.50 Små drenge og Piger 3-5 år.
Sæsonen varer fra september til og med marts. Første gang 5 – 9 –
2011
Hele sæsonen Kr. 270.Rytmisk motionsgymnastik ledes af Jonna Børger
Mandag kl. 18.30 –19.20 Voksne.
Sæsonen varer fra september til og med april. Første gang 5 – 9 –
2011
Hele sæsonen kr. 420.Bodysculp / Stram op ledes af Mai - Britt Hansen
Tirsdag kl. 16,30 – 17,20 Voksne
Sæsonen varer fra september til og med april. Første gang 6 – 9 –
2011
Hele sæsonen kr. 420.NB. I maj -juni og august er der mulighed for at tage idrætsmærke.
Pris for alle 3 mdr. kr. 180.Kontingent for passive medlemmer er årligt kr. 100.C.I.K.’s Dameafdeling
Vil Du vide mere kan Du ringe til:
Irene Frederiksen. 32 59 47 52
Annie Hvid. 32 57 14 50
www.cik-sport.dk

Evt. nye medlemmer tilbydes en gratis prøvetime.
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Forrygende Festival i
Det blev de store tenorers festival
- bl- a. - til venstre Christina Dahl
og tilhøjre Jesper Thilo (for første
gang i mange år!).

Bortset fra et par dage, hvor
mere end alm. heftig regn
drillede - den ene dag måtte
aflyses, den næste troede
mange, der stadig var aflyst, så var det den bedste
festival i mange år. Mange
kendte navne, mange internationale berømtheder og en
del nye navne - og et skønt
publikum!
Vi følger op med et efterårsprogram, der begynder
i oktober - følg med i næste
udgave af avisen.
På Gensyn!
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Endnu en af de store tenorer - Tomas
et besøg.

Christianshavns
Kanal
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Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.

September:
Mandag 5.9. : Sarahs klub
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V/ Sarah Lou + Morten Lunn
Mandag 12.9: Koncertaktuelle
navne:
Bl.a. Joe Louis Walker og John
Primer.
V/ Troels Panild.
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Mandag 19.9: Copenhagen Blues
Festival.
V/ Jacob Kragh + Dr. Jive.
Mandag 26.9: Copenhagen Blues
Festival.
Morten Lunn + Dr. Jive.
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Nyt fra Lokalrådet
Krøyers Plads

Broerne over kanalen

Forslag til ny fredning af kanalerne

Sikker Prinsessegade og Alladin

Besøg vores hjemmeside

Når enden er god...

tekst og foto: Mortan Jakobsen

På Chr.Havnersiden af knippelsbro var der en meget tidlig morgen i den forgangne sommer
dette forunderlige syn. Fire ungersvende - formentlig nyudsprungne studenter - tog sig en
dukkert i havnens blågrønne vand, indtil politiet kom og stoppede løjerne. Gutterne slap

Hjælp til PTSD ramte
Lokal tankefeltbehandler, Ruth Lønskov er med i behandlerteamet som
kan ses på: www.friforPTSD.dk
Om projektet Fri for PTSD:

En lang række private behandlere er gået sammen i projektet ‘Fri for PTSD’ (posttraumatisk
stresssyndrom) som tilbyder gratis behandling til krigsveteraner. Nyere behandlingsformer
har nemlig vist sig særdeles effektive i behandling af PTSD.
Soldater vender i disse år hjem med svære skader, som sundhedsvæsenet står tøvende
over for. I mange tilfælde udvikler mødet med traumatiske situationer sig til PTSD (posttraumatisk stresssyndrom), som er en invaliderende lidelse med store, menneskelige
konsekvenser for den enkelte og for vedkommendes omgangskreds.

Åbent Hus i Vagthuset lørdag den 24. september kl. 13 -15

PTSD kan behandles
“Baggrunden for projektet ‘Fri for PTSD’ er, at tankefeltterapi ofte kan helbrede posttraumatisk stresssyndrom. Holdningen er desværre ofte, at PTSD ikke kan behandles. Men
min erfaring – og over hundrede andre, danske behandleres erfaring – er, at PTSD kan
behandles, og det vil vi dokumentere med dette projekt,”.
Gratis behandling skal føre til holdningsændring
“Vi håber først og fremmest, at mange soldater vil tage imod tilbuddet. Dernæst er det
vores håb, at der kommer mange positive erfaringer ud af projektet, som kan bruges fremadrettet i behandlingen af PTSD, både i det private og det offentlige sundhedsvæsen,”
fortæller initiativtager Lars Mygind.

Ny åbningstid
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv /aks

