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Dagen efter stormen, den 28. november sejlede
Kanalrundfarten ikke, der var kun omkring en
meters frirum under Børnehusbroen, tagsten,
paraboler og andre småting sejlede til gengæld
rundt i gaderne.

Den lyserøde
børnehave fra
Christiania kom og
pyntede træet, de
søde, dygtige børn
havde lavet en
masse pynt og har
lovet at pynte efter
i hele julemåneden.

foto: Kimmie H. Philipsen
Juletræet på Torvet tændtes den første søndag i advent. Igen i år havde Christianshavns Lokaludvalg afsat omkring 40.000,- til denne fest.
Lokaludvalgsmedlem Jane Lytthans fortalte om Torvet og tændte, med assistance fra Københavns Brandvæsen, lysene på træet.
Arrangementet begyndte klokken 16, der var varslet regn og storm, men heldigvis tøvede uvejret lidt, inden det blev rigtig voldsomt, og
mange mennesker nød begivenheden. Bagefter blev der trakteret med juleboller, gløgg og varm kakao.
Vi siger alle tusind, tusind tak: til Brandvæsenet som foruden stigekurv kom med hjelme, veste og klistermærker, og lod børnene undersøge
brandvognen, til Camilla for at synge for, til Super-Brugsen for gløggen, til Irma for kakaoen og til Lagkagebageren for alle de gode juleboller.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak for det gamle, ønskes alle vore læsere
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Vanding af Mobile træer
Plantekasserne på Børnehusbroen bliver stående til 1. juli
2012 har kommunen nu besluttet. De rummer bl.a. et oliventræ og der kræves vanding. Derfor efterlyses folk som
kunne have lyst til at tage en vande-dag om ugen. Man skal
bare medbringe en spand så kan man gå i Kanal Bodega og
få den fyldt med vand hos de søde servitricer.
Ring til 27398552, hvis du synes planterne skal overleve.

Historisk billede

HuskAt

Miljøbilen

kommer den 12. december på Torvet kl.19 til 20.

Jule - sild - aflyst
Julesilden i Eiffel Bar søndag den 4.
december har desværre måttet aflyses

Morten Banke er død

Dette er et
historisk billede
taget af Marie
Markus sidst i
oktober 2011. De
to træer nærmest
Torvegade findes
ikke mere...
Er det mon
det kommunen
mener med
Forgrønning?
foto: Marie
Markus

Også kendt som ”Lange-Morten” eller ”Morten Fut”, fik
Morten Banke en ret kendt skæbne. Som ung passerede
han Christianshavn – og blev Christianshavner til sin
inderste uldtrøje. Morten var uddannet elektriker og arbejdede i flere omgange som skibselektriker hos Mærsk.
Udviklingen, hvor han i stedse ringere grad fik lov til
at gøre sit arbejde til bunds – men blot skulle lappe på
problemerne, gik Morten fagligt på. Da Morten også
sagde sin mening, blev hans Mærsk-ansættelse fordelt
på flere perioder.
Morten var altid et enormt hjælpsomt menneske, der
kunne rumme andres forskelligheder med godt humør.
En længere periode var Morten aktiv i Beboerhusets
bestyrelse – men hans altopslugende interesse var veteranjernbaner. Morten havde eget lokomotiv – og kørte
mange gode ture med det! Deraf navnet ”Morten Fut”.
Du vil blive savnet, Morten. Det var for tidligt, du tog
billetten!
poul

25 år på Gammel Dok

Overgaden
25 år med samtidskunst fejres 6. december
På selve dagen d. 6.
december kl. 15-17 inviteres alle til fødselsdagsreception, hvor Overgaden byder på et glas.
Overgaden – Institut
for Samtidskunst, Overgaden Neden Vandet 17,
1414 København K.

Ingvar Rønne, leder af
træværkstedet på Statens
Værksteder for Kunst, har
25 års jubilæum. Derfor afholdes der reception torsdag
d. 15. december kl. 15 i Gammel dok Pakhus, Strandgade
27B, 1401 Kbh K. Alle venner
af SVK er velkomne.”

Åbningstider er tir – søn kl. 13-17 og torsdag kl. 13-20.
Deadline
annoncer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Februar
Marts
April
Maj
Juni
Sept.
Oktober
November
December

19. januar
23.februar
22. marts
19. april
24. maj
16. august
20. sept.
18.oktober
22. november

Deadline
stof

21. januar
25. feb.
24. marts
21. april
26. maj
18. august
22. sept.
20. oktober
24. nov.

Omdeles

...hip hej og højt hurra,
vil vi råbe for denne
smukke dame, for tænk
en gang, at man kan
se sådan ud og så fylde
tres den 6. december.

27.+28. jan.
2.+3. marts
30.+31. marts
27.+28. april
1.+2. juni
24.+25. august
28.+29. sept.
26.+27. oktober
30.nov.+1.dec.

...flytter du fra Christianshavn kan du
stadig få avisen, et abonnement koster kun
Hip hurra
kr 250, - om året.
og til lykke
kh redaktionen Jøns

Biens Bøssefest
I år finder den sted den 14. januar 2012
kl. 11.00 med start fra Café Malmø i kælderen
Havnegade 35. Malmø var bøssebedst sidste
gang, denne dag afgøres hvem der har opnået
flest penge i bøssen i 2011, er det et andet
værtshus, bæres bøssen med stor ståhej til dens
nye domicil

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

Christianshavneren
bydelsavis

Her er en….
GULDAKTIE

Stort til lykke
Charlotte

Christianshavnerens produktionsplan 2012

Så stort, stort til lykke
ønskes af os alle

Og den har avisen købt!
Christiania skal skaffe en frygtelig masse
millioner for at kunne
gennemføre sin købsaftale
med Staten. Derfor har
man sat foretagendet på
”folkeaktier”. Nej, nej –
ikke noget med indflydelse,
bestyrelse, generalforsamlinger og den slags – men et
fikst navn for en indsamling.
På avisen har vi altid
haft stor sympati for det
eksperiment i andre måder
at organisere samfundet på,
som CA
repræsenterer. Vi synes også, at vi – gennem årene – har
set en del mennesker, der kom på højkant på CA, men som
næppe var kommet op igen udenfor. Så vi yder gerne vor
skærv og hjælper vore bysbørn med et tiltag af national
betydning.

Forkert Galleriliste
Det er med største beklagelse at vi undskylder en fejl i sidste nummer: Sætternissen havde sat en gammel Galleriliste fra september,
ind istdet for den nye for november. Anvar havde ellers siddet og
knoklet med den.
Vi har skældt ham ud og han siger det vil aldrig ske igen, undskyld.
kh red.

Jens Larsen også
kaldet Jøns fylder
50 år den 29.
november. Her ses
han i nytårshumør,
vi regner med at
komme til at lide af
det samme den 29.
Vi håber du kan
bruge gaven.

Vildledende billedtekst
I sidste nummer havde vi en reportage fra Teknik- og Miljøborgmester
Ayfer Baykals besøg. På et billede står hun – og Jane Lytthans –
med en billedtekst, der giver indtrykket af, at Jane Lytthans bød
velkommen. Det gjorde hun ikke. Hun gav en god introduktion til
Torvets problemer – men velkomsten blev foretaget af Lokaludvalgets formand, Poul Cohrt.
red.

Stort til lykke og
hilsen fra Falken

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.

Morten er død
Lige pludselig er Morten Banke ikke længere iblandt os.
Mortens stilfærdige og hjælpsomme færd er
forsvundet fra Havnen. Morten havde en stor passion:
veterantog og var medlem af Veteranjernbaneklubben
som kører ude i Hedeland. Som mangeårigt
bestyrelsesmedlem i Beboerhuset har han ordnet meget
el og sørget for megen kaffe, nemlig ved at donere en
stor kaffemaskine, til Beboerhusets Skt. Hansfester.
Veteranklubben sørger for Mortens bisættelse, onsdag
den 30. november kl. 12.00 i Frelserkirken. Og derefter
sørger Eiffel for gravøl i Eiffel Bar, som også samler
penge ind til bårebuketter.
Vi vil savne dig Morten

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Marie Sinius
Ole Ullby
Marie Markus(ansv.)
Jane Lytthans
Åse Gørsing
Jette Nielsen
Mette Bentzen
Bo Sørensen
Rigmor Winthrop
Basti

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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Også i Genbrugsen er der ideer...

også hos

Christianias
Kunsthåndværk i
Loppebygningen

illu: Alice Hansen

INBLIK har ting at forelske sig i,
og naboerne henad Torvegade har
duft, antivikiteter og Cibi e Vini
foreslår BJERGVIN

Der er masser
af gaver på
Christianshavn!

Du behøver ikke trampe
over broen for at købe
julegaver. Vi har en masse
fine tilbud her på Havnen.
Desværre lukker
vores nissehandel, farvehandleren Bohns Eftf.. Men
prøv en gang at kigge dig
omkring, der er så mange
fine, finurlige, sjove ting.
Der er både mad og drikke,
fantastisk dejlig vin fra Cibi e
Vini i Torvegade, lækkert brød og
juleboller fra Lagkagebageren,
te fra Kineseriet i Torvegade,
julebelysning og el-gaver fra din
isenkræmmer på Torvet og
meget, meget mere.
Det er vigtigt at handle hos
dem, ellers lukker de, og bydelen
bliver så død, så død.

Kig i Kineseriet...

Og husk det sunde hos Christianshavns Frugt og Grønt..
fotos: Marie Markus

Pang i
Dronningensgade
har utrolige pangideer til gaver...

Mertz
usanne
foto: S BADET
OFIE
T til S

KOR

GAVE

Et gavekort kunne man også
gi´, f.eks til Sofiebadets lækre hamam,
se www.sofiebadet.dk, eller en folkeaktie, se
www.christianiafolkeaktie.dk, eller
medlemsskab af
Beboerhuset?
Per Bo keramik i
Skt.Annæ Gade 33

Lakagebageren har juleboller
og alle julens kager...

Spejderne sælger juletræer. I
Torvegade, mellem Ravelinen
og Chr. Møllers Plads går
man ud ad Syddyssen til
”Spejderhytten”
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Privatisering af Christianshavns Vold?
På de nordlige bastioner på Christianshavns Voldanlæg er der på det seneste sat nye skilte op: Privat adgang forbudt og Privat brandvej - adgang forbudt.
Det er især på og omkring Charlotte Amalie Bastion
disse forbudsskilte er dukket op. Samtidig anlægges
der indhegninger som forhindrer offentligheden
i at bruge området. Det kan også undre, at
diverse ståltrådhegn langs volden ved
Forlandet og andre steder ikke for længst
er fjernet.
Voldanlægget er
fredet – og lovligheden i forbudsskiltningen
er mere end tvivlsom. Slots- og Ejendomsstyrelsen melder
hus forbi – de har ikke
noget med området at
gøre.  
Københavns Kommune
vedligeholder rabatten

debat

ved Forlandet og oplyser, at det er et byggeselskab
og et advokatfirma der ejer de to bastioner, Charlotte
Amalie og Qvintus, samt Krudtløbsvej.
Privat fæstning?
Uanset hvordan og hvorfor et fredet fortidsminde
- efter militæret forlod området for 20 år siden - er
blevet solgt til private, så må vedligeholdelsen og tilgængeligheden for offentligheden dog være gældende.
Kommunen er blevet
spurgt om der er planer
for genopretning og tilgængeligheden af voldområdet. Desuden er Kulturarvsstyrelsen blevet
kontaktet for at høre om
de er opmærksomme på
forbudsskiltningen mv.
/Asbjørn Kaasgaard

Hvad er det dog vi er vidne til i EU: 		
Statskup ved højlys dag!
0 = Umatrikulært areal; 1: Marine Station København; 2: Byggeselskabet Mogens de Linde; 3: Advokatfirmaet Jørgen G. Jacobsen; 4:
Forsvaret; 5: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme;

De amerikanske og europæiske banker er i krise. Deres
vanvittige spekulation har bragt flere lande i EU på
fallittens rand. Det er arbejderne og den fattigste del
af befolkningen, der skal bære krisens byrder. Denne
EU- bestemte politik skal bankes igennem uanset
omkostninger. Bankerne skal reddes!
I Grækenland og Italien har EU sat de folkevalgte
regeringer på porten og erstattet dem med EU-bureaukrater og bankfolk fra de banker, der har skabt
krisen! Det er statskup ved højlys dag!
Man kan sige, hvad kommer det os ved på Christianshavn, vi er jo ikke med i euroen, men vi er med i EU
og vi går vel ikke ind for den slags metoder. Der burde
jo være afholdt et valg i begge lande. Danmark skal jo

overtage EU-formandskabet 1. jan. 2012 - lige midt i
vores område - og det har vi i Folkebevægelsen mod
EU stillet 11 forslag til, som kan læses på www.folkebevaegelsen mod EUs hjemmeside.
Et af forslagene er bl.a. - at forhindre euro-krisen fører
til yderligere magtkoncentration i EU - meget apropo.
I øjeblikket er vi i Chr.havn/Indre By komiteen mod
EU med i kampagnen:”Verden er større end EU” du
er velkommen til at deltage.
Se EUdemocrats - Folkebevægelsen mod EU.
Birte Uhre Pedersen
Kontaktperson for Christianshavn/Indre By komiteen mod EU

JULEBASAR

Er dette en kilde?

LAGKAGEBAGEREN

Det ville glæde os meget at se
dig/jer til Helligaandskirkens
Julebasar i Helligaandshuset
på Strøget i København  1. –
3. december 2011, torsdag
og fredag kl. 11 – 18, lørdag
kl. 11 - 17  ”Kunstnere mod
Social Skævhed” sælger dejlige
malerier til favorable priser, og
alle salgsindtægter går ubeskåret
til hjemløses spise-kuponer, altså
en dejlig mulighed for at finde en
personlig julegave og samtidigt
være med til at støtte dem, der er
virkeligt trængende.  Med venlig
hilsen, Arbejdsfællesskabet
”Kunstnere mod Social
Skævhed”  PS: Sidste
gang vi holdt salgsudstilling i
Helligaandshuset fik vi doneret hele
822 gratis måltider til de hjemløse,
så det kan virkelig nytte.   

Eller hvad man også kan bruge Lokalhistorisk Arkiv til. En bruger af Volden
havde i længere tid undret sig over, at der selv i meget tørre perioder var
vand på Lille Vold, pladsen mellem Vagthuset og Ravelinen. Et billede og et
spørgsmål, om der kunne være en kilde, blev sendt til Lokalhistorisk Arkiv.
Asbjørn og
Bent herfra gik
i aktion og fandt
ud af, at der oven
over pladsen, i
Torvegadeniveau
er en slags brønd
og i denne er der
måske en grundvandspumpe
som ikke fungerer. Arkivet har
adviseret kommunen.
Tak for indsatsen Bent og
Asbjørn,
hilsen
redaktionen
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Skindemokrati

Hvad skal vi med Lokaludvalg(LU), ældreråd osv når vi
ikke engang kan få indflydelse på en lille bitte, absolut lokal
beslutning, som hvor en toiletbygning skal anbringes?
Christianshavnerne har i årevis arbejdet på, at få kommunen
med på at indrette et rarere torv. Lokalrådet fik gennemført en vis forbedring af tilgængeligheden. En torvegruppe
i Lokaludvalget har arbejdet med forskellige forslag til
forbedring, bl. a. har gruppen fået en gruppe arkitektstuderende til at lave en model med et forslag.
Toilet
…det mangler vi jo, Metroselskabet, som jo fik lov til at
ødelægge det meste af Torvet, nægtede pure at installere
toilet under jorden, og på et tidspunkt beslutter kommunen
en toilethandlingsplan (2007-2010). Og indkøber et antal
svensk-producerede toilethuse. Kommunen beslutter, at det
skal ligge på Torvet og vil så sætte et af disse huse
i den vestlige ende. Torvegruppen får forhindret dette, da
det ville ødelægge udsynet mod kanalen. I stedet foreslår
gruppen, at toilettet kunne anbringes i Dronningensgade
ved 7/11, det, siger kommunen, er for dyrt i anlægsudgifter.
Borgmester besøg
Midt i oktober kommer borgmester for Teknik og Miljø, Ayfer
Baykal på besøg hos Lokaludvalg og –råd. Efter en spadseretur rundt til forskellige lokale ”problemer” ender man på
Torvet hvor hun bliver informeret om historie, traditioner
og visioner omkring stedet. Hun får også toiletproblematik-

Bemandede
legepladser
lukkes
Kommunal logik, eller mangel
på samme giver sig udtryk i, at
kommunen vil pleje græsset
på nogle boldbaner og plante
flere træer på Volden, og
for at skaffe pengene hertil,
lukkes fire bemandede legepladser, vores
egen oppe på Store Vold er i farezonen.
Igen sparer man på et forkert sted, det er en kæmpe fordel
at have bemanding på disse legepladser, da vi jo ikke lever i
paradis, men i en verden hvor børn, og såmænd også voksne,
er truet på mange måder. Det, at der er en voksen rundt omkring på Volden, parkbetjente er jo for længst sparet væk, er
en rigtig god ting og sparer mange fængselsudgifter senere.
Og træerne behøver man ikke bekymre sig så meget om,
de kommer helt af sig selv og opvæksten bliver savet ned
hver 7 - 8. år, bare for at holde den i ave. Men blot et barn
bliver skånet, har samfundet faktisk sparet meget.
Tre millioner vil man skære, fagforeningen LFS advarer, og
Enhedslistens mand i Teknik og Miljøudvalget, Morten Kabell, afkræver miljøborgmester, Ayfer Baykal, en forklaring.
Pædagogerne har startet en underskriftindsamling,
den slutter den 12. december, dvs her skal de have
listerne tilbage, hvorefter de afleveres til kommunens
Teknik og Miljøudvalg.
Kig op på legepladsen eller i Beboerhuset, der vil være
lister.
Held og lykke med det, kh Christianshavnerens redaktion

ken serveret. Borgmesteren synes at forstå at vi
gerne vil have et rart torv og besøget slutter med,
at hun til Lokaludvalgets torvegruppe udbryder:
giv mig tre forslag til placering af det toilet. Vi tror
så selvfølgelig at dette stadig er i spil. Kort efter
kan man blandt skilteskoven på Torvet finde én fra
kommunen som fortæller, at nu opsættes der toilet
november-december. Vi regner stadig med at vi vil
blive hørt, men så på Lokaludvalgets Christianshavnermøde den 2. november, overbringer kommunens embedsmand, Jørgen Poulstrup bomben: Nu
kommer toilettet lige mellem de tre træer, mellem
kiosken og Torvegade og entreprenøren begynder
på mandag.
Stor bestyrtelse i salen og Torvegruppen kan bare informere om, at de er lige så overraskede som alle andre, og
også føler sig helt til grin.
Perspektivet
Det er forfærdeligt, at toilettet nu bliver anbragt på Torvets
bedste plet, og endnu mere forfærdeligt at indse, at lokaldemokrati har vi intet af, selv ikke på en, for kommunen, så
lille, helt lokal beslutning har vi indflydelse. Alle de penge
kommunen bruger på kostbare tryksager om borgerinddragelse og kurser i demokrati, kan den godt spare, det ville
være mere ærligt.
. Kære lille kommune lad vær med at lade som om.

Fotomanipulation: Kommunen har i sidste øjeblik besindet
sig på toilettets nærhed til den gamle telefonkiosk. Nu fælder
man to træer, fjerner cirkelbænken og lægger det parallelt
med Torvegade.

Massakre på Torvet

tekst og billed: Et medlem af Torvegruppen, Marie Markus

Massakre...

Hvor er det trist at se træerne,
som netop er kommet så fint i
deres udvikling, bare blive nakket.
Er det ikke dårlig planlægning fra
kommunens side og hvorfor spørge
Lokaludvalget til råds, når de
alligevel bare åbenbart ønsker at
gøre Torvet mere og mere grimt og
kedeligt. Jeg ved at man sagtens
kan flytte træer og genbruge dem,
men det har kommunen åbenbart
ikke ressourcer til, selvom der var
7 mand på fra Petri & Hausted,
og forvaltningen skriver side op og
side ned om Begrønning af Indre
by?
Tekst og foto: Moster

Behandlerlokale
søges på

Christianshavn

Fra januar 2012, størrelse 20 - 30 kvm
Husleje max kr. 5.000,- pr mdr
Ring 26 36 00 67
Hilsen Catharine

Er dette galgenhumor?

foto: anvar tollan
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Juletraditioner som e-bog
Christianshavner laver e-bog om julen og dens traditioner
”Glade jul, dejlige jul” hedder bogen, som journalist og forfatter Dorte J. Thorsen udgiver
som e-bog her i starten af december.
”Jeg har altid interesseret mig meget for traditioner og højtider, og efter nu i flere år at
have skrevet diverse artikler om alle årets
højtider virkede det helt naturligt også
at lave en bog om den største af dem alle
sammen, nemlig julen,” siger Dorte, der i
mere end 20 år har boet - og holdt jul - på
Havnen.
Julen på Christianshavn er skøn, synes
Dorte og nævner julemarkedet i Den Grå
Hal, sneen på volden (de år, hvor der er
sne), juletræet på torvet, juletræerne
der er til salg sammen med gløgg og
æbleskiver ved Kanalen og selvfølgelig
julegudstjenesterne i de to kirker.
Det hører alt sammen med til en rigtig
christianshavner-jul, mener Dorte, der i
bogen giver svar på, hvad det vil sige, når
mennesker æltes som dej i en julestue, at
ris a la mande trods navnet ikke er spor
fransk og meget mere.
Dorte medvirkede i øvrigt som ekspert i
Julemanden på DR-Ramasjang´s optakt til
årets julekalender.
Bogen ”Glade jul, dejlige jul” udkommer
på det nye gør-det-selv forlag GoPublish i
starten af december og kommer til at koste
omkring 25 kroner. Den fås kun som e-bog, men kan downloades til alle formater, både
mobi, epub og pdf og kan læses på de fleste e-bogs-læsere.
Gå ind på www.dortejthorsen.dk, hvis du vil vide mere om bogen og forfatteren.

Renseriet lukker!
Ulla Ræbild, ejer af
Christianshavns Renseri
siden 1. maj 2002, har
solgt sit renseri til en
kunstmaler.
Nu skal Ulla prøve noget
andet. F. eks. vil hun prøve
tage det lidt med ro.
”Jeg er ked af, ikke at

se mine dejlige kunder,
så regelmæssigt som jeg
plejer, men jeg bor jo i
kvarteret, så jeg forsvinder
ikke helt”, siger Ulla.
Sammen med Man-Coe på
Strandgade 22 er den bedst
mulige løsning dog fundet.
Vi kan aflevere vores

rensetøj hos skrædderen, og
så vil de samme, som hidtil
har ordnet tøjet fortsætte
det.
Held og lykke til Man-Coe
og tak for denne gang Ulla!
tekst og foto:
Rigmor Winthrop

Musikskole på Christianshavn
Den 28 Oktober var der
reception i kælderen på
Strandgade 32 i anledning
af at bydelen har fået en ny
musikskole. De hyggelige
lokaler blev hurtigt fyldt
op af nysgerrige mennesker
denne fredag eftermiddag,
hvor børn som voksne nød

godt af forfriskningerne og
måske mest børnene, kunne
stifte bekendtskab med diverse musikredskaber.
Marina Botes og Marie Bo
er initiativtagere bag skolen, som er et musiktilbud
til både børn og voksne på
Christianshavn. Til at beg-

ynde med tilbyder de
undervisning i klaver,
sang og babyrytmik,
men med tiden er det
meningen at der skal
åbnes op for flere tilbud. F.eks. vil det
også være muligt for
andre undervisere at
låne lokalerne
i Strandgade.
Marie SiniusClausen

foto: Marie Bo

foto: Kirsten Widding
Marina Botes og Marie Bo initiativtagerne glæder sig til at komme i
gang

foto: Marie Bo

Børn er meget velkomne i den ny
musikskole i Strandgade
foto: Marie Sinius

7

Christianshavneren nr. 9 / December 2011

Også kinesere har en te tradition
”Te indeholder mange sundhedsfremmende egenskaber
og kan uden problemer medregnes i en sund
kostsammensætning. Grøn og sort te har et højt indhold
af antioxidanter som beskytter kroppen mod de skadelige
frie radikaler. Det er bevist at kost med et højt indhold
af naturlige antioxidanter, er medvirkende til at sænke
risikoen for fx hjertekarsygdomme, kræft og grå stær.
Årsagen er et højt indhold af flavonoider i te, der
virker som effektive antioxidanter. Antioxidanterne i te
virker bedre end mere velkendte antioxidanter som vitamin C og E. Blot
to kopper te om dagen tilfører kroppen
et værdifuldt tilskud af antioxidanter.”

men siden fulgte et traditionelt bryllup i
Kina med Lars i gul kjortel, bruden i rødt,
akkompagneret af et 50 mands orkester.
Og nu har de så slået sig ned på Christianshavn og tak for det.
Vil man vide mere, kan man jo
kigge indenfor i den hyggelige butik
Torvegade 55 og eller orientere sig på
deres hjemmeside :www.kineseriet.dk

på tehandel. De
importerer
sort,
hvid og gul te ( en
ekstra udsøgt te ) og
økologiske teer, for
slet ikke at tale om
de grå klumper, som
når de nedsænkes
i kogende vand,

Fra bogen Tid til te
Japanernes te-tradition er velkendt,
men at kineserne har noget lignende,
måske knapt så rituelt, var nyt for
mig. De brygger gerne te på kildevand
for at undgå kalken. Ofte brygges i
mindre kander, som så til gengæld
fyldes op mange gange. Fordelen
ved det system er, at man undgår at
teen bliver bitter, for den trækker
ikke lang tid før den skænkes op og
påfyldes vand igen.Og den proces kan
foretages mange gange uden at forny
teen.
Faktisk indgik kinesernes te drikning
i deres medicinske behandling ved
hjælp af urter, som jo går mange
tusind år tilbage. Te drikningen
i Kina er ikke som den engelske
tradition, hvor te jo normalt nydes
med mælk, kineserne tilsætter ikke
andet end måske lidt sødemiddel.

Tekst og foto: Kirsten Widding

Kom og se Christiania
Invitation til alle christianshavnere
Den lille grå klump på billedet
til højre bliver til en smuk blomst

folder sig ud og ikke bare bliver til
te, men også til en smuk blomst ( bør
serveres i glas, så man kan nyde det
smukke syn !) Og man kan få pressede
teer, som har næsten ubegrænset
holdbarhed.
Historien bag at Christianshavn
har Kineseriet er naturligvis romanDanna Nielsen byder på te i Torvegade...
tisk. Unge danske Lars Nielsen arbejdede i Kina på et mindre projekt,
Te og romantik
men traf så Danna, som er så ganske
Indre by har Perch’s Tehandel, Christianshavn har kinesisk og sød musik opstod. Så Lars forlængede sit ophold
Kineserier på Torvegade, som nu i højere grad vil satse og det blev til amour. Brylluppet blev holdt i Danmark først,

Spejderne sælger juletræer
Kom ned i vores spejderhytte der ligger på Syddyssen 5, Torvegade 85, og køb det
perfekte juletræ OG FÅ EN KOP KAFFE. Du støtter samtidigt spejderne!
Du ”ringer”, vi bringer! - gå ind på vores hjemmeside og bestil dit træ, så bringer vi
det ud! (i en radius af 1 km) Gå ind på: http://www.mikkelvibe.dk/juletraer

Hytten er åben 11. og 18. til 22. december!
SpejdergruppePriser:
Ædelgran 275 og 300 kr.
Rødgran 150 og 175 kr.
Vi sælger også juletræsfødder.

Vi håber meget at se dig!!
Mikkel Vibe

Mikkel Vibe Spejdergruppe ”de lokale spejdere på Christianshavn ” er ved at planlægge en
tur til Kenya for de ældste spejdere.
Flere af lederne i spejdergruppen har været i Kenya
for at hjælpe de lokale kenyanske spejdere med et
udviklingsprojekt. Nu synes de det er blevet tid til at
de ældste spejdere får chancen for at arbejde sammen
med de kenyanske spejdere i Kenya.
Derfor er planen og håbet at det er muligt at rejse
nok penge til at en sådan tur kan lade sig gøre i
påsken 2012.
En af måderne at tjene penge på er ved at sælge
juletræer og vi har været ude i en skov på Vestsjælland for at udvælge juletræer, og spejderne har brugt
et par møder på at lave juletræsfødder og er klar til
sælge juletræerne.
Ledere og forældre er indskrevet til at sælge i Spejderne i gang med at fabrikere
weekenderne op til jul, og i de sidste dage inden jul. juletræsfødder
Hvis du vil læser mere om kenya-projektet eller om vores salg af juletræer, så kig forbi
spejdernes hjemmeside
på www.mikkelvibe.dk

I anledning af Christianias 40 års fødselsdag og i anledning af den forestående jul, vil Christiania hermed gerne
invitere alle christianshavnere på besøg hos os.
Vi véd at det til tider er en stor udfordring at være
nabo til Fristaden og er glade for den store tålmodighed
og velvillighed vi oftest oplever. Da vi i begejstring over
os selv og over at fristaden nu har overlevet de første 40
år, iscenesatte en gigantisk folkefest ( der i øvrigt var en
forrygende succes), blev I, vores naboer mere eller mindre
tvunget til at overvære festlighederne, med de mindre
rare følgevirkninger dette kan give. Vi har derfor lyst
til at gøre noget særligt for vores gode naboer, og håber
I vil tage imod en invitation til besøg hos os, nu hvor der
er faldet lidt ro på os efter alle festlighederne.
Vi har arrangeret 3 rundvisninger på 1 ½ - 2 timer
for alle interesserede og man kan bare møde op v/ Hovedindgangen i Prinssesegade, ( indgangen lige over for
Christianshavns skoles gymnastiksal, dér hvor vi stemmer) og deltage i én af dem. Det er ganske gratis.

Vi glæder os til at se jer, enten:
Fred. d. 9 december ,
lørdag d. 10 december. eller
søndag d. 11. December
Alle dage kl. 12.00
Kærlig hilsen Christiania
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Livets gang i Lokaludvalget….
Den forløbne periode har været fyldt med tunge sager:

Møder i Christianshavns Lokaludvalg

Lokaludvalgets december-møde afholdes onsdag den 21.
december kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34..
Lokaludvalgets januar-møde afholdes onsdag den 25. januar kl.
18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34.
Se lokaludvalgets mødeplan for 2012 på www.
christianshavnslokaludvalg.kk.dk.
Møderne er offentlige og indledes med en spørgetid, hvor du
kan stille spørgsmål og komme med forslag til lokaludvalget.
Husk også at komme til
•
Christianshavnermødet onsdag den 7. december
kl. 19.00 i Beboerhuset, Dronningensgade 34, bl.a.
om trafiksanering i Prinsessegade og lokalplansagen
med   Krøyers Plads-projektet.
•
Lokaludvalgets Nytårskur onsdag den 11. januar
2012 kl. 19.30 i Beboerhuset, Dronningensgade
34, med nytårstale, lidt til ganen og musik ved
Polkageist.
Søg om penge
Du kan søge lokaludvalget om penge til aktiviteter og
arrangementer til gavn for Christianshavn, der angår kultur,
idræt, sociale formål, byudvikling, miljø og integration. Se
retningslinierne for støtte samt ansøgningsskemaet på www.
christianshavnslokaludvalg.kk.dk.
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

Glædelig jul og godt nytår!

Planerne for Krøyers Plads tordner stadig fremad. Byggeriet
bliver indtil videre 50% for højt iht tidligere bestemmelser
og 33% for tæt. I Lokaludvalget har vi presset på og fået
et projekt på bordet, hvor højderne er reduceret med 1020%, arealudnyttelsen med 5%. Men er det godt nok? Hvad
synes I? Kom til borgermødet 7/12 og fortæl os, hvordan
Christianshavnerne synes, vi skal reagere!
Bydelsplaner spøger stadig: Vi er knap nok færdig
med den forrige førend vi – som led en egl. fornuftig
kommunal koordinering – skal i gang med den næste.
Lidt forudtanke ku måske ha undgået dette! Som udløber
af evalueringen af lokaludvalg sidste år og budgetforlig
2011 skulle bydelsplaner herefter tillægges mere bindende
betydning, hvor de hidtil kun har haft rådgivende status
som bilag til kommuneplanen. Denne generelle hensigt
skal nu udmøntes i detailler. Der er derfor kommet et
oplæg fra økonomiforvaltningen (= overborgmesterens
forvaltningsgren), der sigter på at give økonomiforvaltningen
hånd- og halsret over bydelsplanerne (hvilket jo er noget
helt andet end hensigten m BRs vedtagelse). Klamt –
dårlig demokratiforståelse. Christianshavns LU forsøger
sig selvfølgelig med saglig protest, og håber, at fornuften
stadig regerer. Det er jo en kendt sag, at er der ét sted,
hvor forvaltning og borgere kolliderer, så er det fysisk
planlægning, der jo direkte berører borgernes dagligdag.
Netop dette kan/kunne lokaludvalgene bidrage til at give et
bedre forløb – med deres solide forankring i lokalområderne.
Lad os håbe, at denne sag også finder en god løsning. Endnu
et punkt, hvor I – kære christianshavnere – kan give jeres
mening med i borgermødet 7/12.
Torvets tilstand har givet mange christianshavnere et
chock: en (uskøn) morgen i november hørtes motorsavenes
gjalden over Torvet, 2 træer (ud af 3 i alt) måtte lade livet
og et stort lokum bliver nu plantet lige dér, hvor vi helst
ikke ville have det. Endnu en gang: stort SUK! Der er dog
enkelte formildende omstændigheder. Vi har lovning på,
at kunne få træerne igen – også huriigt – på et sted, hvor
de skjuler den grimme obskønitet en del. Men skidt er det
jo alligevel for de smukke ord om borgerindflydelse. Vi skal
vist arbejde hårdt – og i enighed – for at sikre denne sag en
god landing.
Ude i Erdkehlgraven på Holmen er et Klondike i
fremmarch: ulovligheder, gris, støj og møg generer en del
mennesker - og med god grund. Det er på dagsordenen på
næste LU-møde. Og det ku jo synes enkelt: men – er de
mennesker, der slår sig ned derude, kyniske udnyttere af
systemet – eller er de stakler, der i kraft af de sidste 10
års nedgøring af de fattige, blot ikke har andre muligheder

– vi ved det egl. ikke – men I, kære læsere, kan hjælpe
med at gøre os klogere. Igen, mød op, gør jeres indflydelse
gældende, og gør os i lokaludvalget klogere på problemerne.
Busslusen/Prinsessegade: Der er bevilget 5 mio til at
trafiksikre Prinsessegade – og det er jo rigtig godt – men
med den anden hånd vil man nedlægge busslusen, hvilket
antages at ville bevirke en stigning i trafikken på ca.
80%. Så hvis trafiksikringen er effektiv, vil køerne være
permanente fra Knippelsbro og ud til Christmas Møllers
Plads. Hvis trafiksikringen ikke er effektiv, vil den smalle
Prinsessegade blive et trafikhelvede, der desværre nok
på et tidspunkt vil kræve ofre blandt skolebørnene m. fl.
En loose-loose løsning, som ingen vil være tilfredse med.
Vi prøver endnu en gang at foreslå at lytte til dem, der
kommer til at lide under en dårlig løsning, som den, der nu
er i spil – og som sikkert vil blive søgt gennemtrumfet.Her
må I – kære Christianshavnere – være med til at markere
jer på borgermødet 7/12.
Samarbejde er mere nødvendigt end nogensinde: som det
kan læses ud af ovenstående, er Christianshavn under
hårdt pres. Den egenart, vores dejlige bydel har, møder ikke
anerkendelse overhovedet. Vi er selv splittet i fraktioner,
der nemt kan opfattes som indbyrdes modstridende. Det
har vi ikke råd til, hvis Christianshavn skal have en
chance for at bevare sin sjæl. Så lad os mødes, udligne vore
forskelligheder i åben dialog og kæmpe i samlet flok for at
videreføre de gode kvaliteter, vi har herude – midt i mellem
København og Amager.
Guldaktie
Lokaludvalget ville gerne hjælpe Christiania og købe en
guldaktie. Det vedtog man faktisk på forrige LU-møde.
Siden har kommunens jurister stået på hovedet for at
bevise, at den slags må Lokaludvalget sandelig ikke. Fy,
fy, skamme. Men viljen var jo i hvert fald til stede!
Og så til det mere positive:
Vi har stadig en pæn klat igen af puljemidlerne. Du kan nå
at søge. Udover at opfylde de sædvanlige kriterier (se vores
hjemmeside), kræver det, at dit projekt kan blive godkendt
i lokaludvalgsmødet 17/12, afviklet og regnskab foreligge
inden juleaften. Så har du et projekt, der er SÅ tæt på, så
skynd dig at komme til keyboardet.
I ønskes alle en rigtig god Jul og et lykkebringende Nytår.

Christianshavn er godt repræsenteret
Der er kommet en ny bog af journalist og forfatter
Peter Olesen om København. Det er ikke første
gang den herre kaster sig ud i at beskrive
hovedstaden. Siden 1988 har Peter Olesen givet
sig af med at beskrive huse og byer. For eksempel
udkom i 1989 København bag facaderne og i 1991
udkom København med fantasi og efter dem
adskillige flere gennemgange af vores by. Små
25 år har Peter Olesen kigget på byer og huse og
videregivet sit syn.
Denne gang har han koncentreret sig om at finde
finurlige steder. 25 er det blevet til i alt spredt ud
over København.
Det er bestemt en appetitvækker, som kan få en
til at ændre søndagsturen fra den umiddelbare
nærhed til overraskelsesstederne. Mere end 300
fotos af fotografen Torben Petersen følger os på vej.
I sandhed en bog der fortjener at komme til at
ligge under juletræet, så man med den i hånden
kan planlægge nogle af forårets udflugter til de
uopdagede perler. Nogle af de 25 overraskelser,
som ligger tæt på os christianshavnere er
Christianshavns Vold, kolonihaven Vennelyst,
Christianshavnerbaggårde, Refshaleøen. Men
også det maleriske område ved Sluseholmen har
tiltrukket sig Peter Olesens opmærksomhed.
Det hemmelige galleri kalder Olesen en lang
grafittibemalet mur ved Ørstedsværket. Adressen
er Landvindingsgade og da det drejer sig om
kvalitetsgrafittii, er det bestemt et af de steder jeg
selv vil lave en udflugt til ved først givne lejlighed.
Kirsten Widding
Overraskende København
Forlaget Gyldendal. Kr 299, 95.

Poul
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Christianshavns skole og Islands Brygge skole i fællesprojekt

MANDEN DER VAR MC EINAR
En selvbiografi af Einar Enemark, skrevet i samarbejde
med Anders Houmøller Thomsen, freelancejournalist og
musikanmelder for Jyllands-Posten, samt forfatter til
bøgerne Særling fra verdens ende – Samtaler om og med
Johnny Madsen (2008) og 666 supercitater fra rocken og
poppen (2010). Bogen er udkommet den 20. oktober på
People´s Press
Einar Enemark, nu med frisk mod og tro på musikken igen,
men sådan har det bestemt
ikke været hele vejen…
I 1989 spillede MC Einar på
Grønland. Jo, jo, MC Einar
har været vidt omkring med
musikken.
Nu er det snart jul igen og
mon ikke MC Einar´ debut
album ”JUL,-DET COOL”
vil blive spillet mange steder
mange gange igen og igen
som så ofte før ved juletid!
Nu er bogen ”MANDEN
DER VAR MC EINAR”
udkommet, efter en laaaaang
indre rejse og med nærmest
konstant påmindelse siden
ungdomsårene, om livets
barske vilkår og konsekvenser for manden, den danske
ikon rapper, der faktisk hedder Einar Enemark, og som
ifølge familie legenden blev undfanget på et alter i en
lille kirke på Christiansø og født om sommeren i 1966
på Rigshospitalet i København. Einar er vokset op på
Christianshavn i ”frihedens navn” og kender lokal området
her særdeles godt på kryds og tværs. I bogen fortælles
detaljeret om dét at vokse op på Christianshavn og om
livstils-kontrasten i forbindelse med sin mormor.
Einar´s biologiske far var lærer. Dét ville Einar siden
ungdomsårene også gerne selv være, men droppede
tanken pga. sin på mange måder store forhindring
siden barndommen, dét at stamme. I bogen beskrives
omfattende, hvorfor Einar som barn, efter en voldsom
ubehagelig oplevelse og som et ellers mere end veltalende
og velformuleret barn, pludseligt begyndte at stamme… I
Pumpehuset år 2002 mødte MC Einar, Rockers By Choice.
I den sammenhæng blev MC Einar kaldt for dansk raps
sande baggårdspuma. Bogen indeholder rigt læsestof rundt
i Einar´s livserfarende rejse i en ofte smertefuld tilstand
frem til nu, hvor Einar har valgt at investere masser
af passion med nyt udtryk i bandet ”KUN TAKT”. En
blanding af hip hop, jazz og pop med dertil hørende spoken
words. Yderst interessant mix af genre. Bogen er i den
grad godt fortalt, og skrevet, til at give læseren fordybelse
i datidens nærmiljø og Einer Enemark´s liv med skolegang
i København og Sverige. Virkeligheden på godt, ondt og
nok værre end ondt. Omsorg og svigt. Musik her og der.
Christianshavner historier, historik, minder, mennesker,
musik og et udvalg af billeder. Fra barn til voksen i en
detaljeret let læselig beretning rundt i Einar Enemarks
familieliv, musikliv, om kamp og gejst for livet med flere
facetter… Godt gået…
Basti

Et fortællerprojekt med historier fra ”mit kvarter”, hvor
tankerne bag projektet har været, at børn gennem at
fokusere på steder og historier fra deres kvarter skaber
identitet, om at være Christianshavnerbarn eller barn fra
Islands Brygge. Børnene fra en 5. og 6. klasse på hver skole
har i oktober og november måned deltaget i workshops og
meget mere, hvor der er blevet produceret og fortalt masser
af historier.
Projektforløbet har været en succes og børnene har fået
udvidet deres horisont på en kreativ, konstruktiv, god
social måde, med andre facetter end det vante.
Bibliotekerne på Christianshavn og Islands Brygge, samt
Christianshavns Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg
har i samarbejde med skolerne og Historiefortæller
Mariane Josefsen støttet op om projektet.
I forbindelse med projektet, fik børnene udleveret et lærred
hver, hvorpå de har malet motiver der relaterer til deres
historier.

Den 22. november var der fælles Fernisering i Kulturhuset
på Islands Brygge. Forældre og børn mødte op med højt
humør. Der blev fortalt historier fra ”mit kvarter” og vist
malerier frem, meget interessant og rart at mærke, at
projektet tydeligvis har været til stor gavn på kryds og
tværs af det hele. Og fornemmelsen af, at børnene har
lært hinanden at kende fra andre vinkler, samt fået nye
venskaber i lokalmiljøet.
Børnenes malerier udstilles på Christianshavns Bibliotek
frem til 2. December.
Skolerne og bibliotekerne på Christianshavn og Islands
Brygge har i oktober og november måned, i samarbejde
med Kulturhuset på Islands Brygge og Historiefortæller
Mariane Josefsen, lavet et fortælleprojekt med støtte fra
Christianshavns lokaludvalg og Amager vest lokaludvalg.
Tekst og fotos: Basti

Lørdag d. 3. december kl. 15.00

Julebuffet. Få pladser tilbage.
Sidste chance for tilmelding 1. dec. 130,- kr

Mandag d. 5. december kl. 19.30

Quizaften med Gunner Frøberg som Quizmaster

Tirsdag d. 13. december kl. 20.00
Sangaften, solo og fællessang

Lørdag d. 24. december kl. 22.00
Åbner dørene for at skåle glædelig jul
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Storbyen med landsbystemning
Af Tekla Trier
Der er fuld af liv og mennesker på vej til skole en
mandag morgen på Christianshavn. Lige fra skolebørn, i farverigt børnetøj
fra Pang, til pensionister
i striksweater fra den lille
genbrugsbutik nede på
hjørnet. Du kan leve et helt
liv uden at krydse broen.
Folk går i det særeste
tøj. Hiphoppere i guldkæder, løse jeans og store
hættetrøjer. Christianitter
med dreadlocks og mange
ugers gamle trøjer, som
mindst er blevet hullet en
million gange. De snakker
på den mærkeligste måde
med accent og slang. Mens
gaderne er fulde af politi i
kampdragter og hunde med
fråde om munden. I gadebilledet ligner Christianshavn en storby.
Men

Christianshavn

er

et paradoks. For Christianshavn har også den
der landsbystemning. Alle
kender alle. Der er altid en
at hilse på, når man træder
ud af sin hoveddør. Et
øsamfund. Et sted hvor udseende og sprog ikke gør en
forskel. For der er plads til
alle. Som sagt kan du leve
et helt liv uden at krydse
broen. Christianshavn er et
sødt lille øsamfund samtidig med, at der er den der
storby-stemning!
Men livet på Christianshavn kan være barskt.
Der kan være tåregas om
aftenen, mens der næste
morgen kan være rester af
udbrændte biler og brosten,
der er blevet smidt over alt.
Man kan vokse op og hver
morgen at se 4 politivogne,
fuldt
bemandede,
køre
gennem gaderne, for derefter selv at traske en tur ind

på Christianias område.
Men selv om dette kan ske
for øjnene af en, kan man
alligevel føle en vis tryghed
på Christianshavn, når
man bor der. For der er
altid en masse mennesker,
der vil hjælpe og en skulder
at græde ud ved, når man er
nede. Man ved at man altid
kan hive fat i den nærmeste
og bede om hjælp.
Omvendt kan det være ret
så anstrengende, når man
fx. vil fortælle sin bedste
ven, at det er sket noget vidunderligt, så ved alle det
allerede før, du har fortalt
det. For sladderen på Christianshavn breder sig som en
steppebrand.
Sådan er livet på Christianshavn, det kan være hårdt,
barskt og farligt, men også
hyggeligt og trygt.

6. klasse, Christianshavns Skole har lavet avis

Et spring fra Krebs Skole til Christianshavn
Af Katrhine Mygind Stagelund
Ifølge
en
undersøgelse
foretaget af Megafon mener
halvdelen af danskerne, at
vi lever i et klassesamfund
forstået på den måde, at
der er forskel på økonomien
i de forskellige hjem. Og
jeg er nok en af dem, som
mener det samme... For
efter at have skiftet skole
fra privatskolen Krebs
Skole til Christianshavns
Skole, har jeg faktisk tænkt
meget over, hvor stor forskel der er på de to miljøer.
På Krebs Skole gik mange
forældre meget op i økonomi, og hvem der var “in”, og
det påvirkede deres børn.
Så det begyndte at spille en

stor rolle, om man boede i
et stort hus, om man havde
penge til at få den nye et
eller andet, eller om man
kunne komme ud og rejse
flere gange om året. Og
mens jeg tilbragte min sommerferie i mit sommerhus,
har en været i Frankrig, en
anden på Grand Canaria,
og sådan fortsatte det...
Det er noget andet på
Christianshavns Skole eller
på Christianshavn generelt. Her går man ikke særlig
meget op i, hvordan det står
til med økonomien hos dem,
man går i klasse med eller
ens kollegaer, der også bor

Vi tror, vi har det så hårdt
Af Hannah Krabbe, Rosa Tanggård, Nanna Gudme
Der er mange danske børn
der ikke tager deres skole
seriøst. De pjækker, og laver ikke deres lektier, selv
om der efterhånden ikke er
mange af dem. De er vant til
at få alt serveret. De danske
børn er vores fremtid, og
verden indhenter os snart,
hvis vi ikke tager os sammen. På Fillipinerne går
børnene i skole fra kl.6-12
alle hverdage. Og de gør det
for at lære noget, så de kan
blive til noget som voksne.
Sådan er det ikke længere
i Danmark, det er langt fra
alle børn i Danmark, der
interesserer sig for deres
fremtid. Ja, fremtiden skal
nok ordne sig. Mor kan
vaske tøjet og lave maden
til dig, mens du studerer.
Lærerne i Danmark, går
meget op i at klasserne fungerer socialt. Der bliver snakket meget om mobning og

drillerier, som fylder virkelig meget i den danske hverdag, også fordi børnene har
mulighed for at være meget
sammen. Sådan er det ikke
mange andre steder i verden, eksempelvis i Fillipinerne.
I Fillipinerne er man privilligeret, hvis man har mulighed for at gå i skole, da
det er meget dyrt, og det er
langt fra alle der har råd.
Derfor tager man det også
meget seriøst. Lærerne er
skrappe, og eleverne får
bunkevis af lektier for, og
de får tæsk, hvis de ikke afleverer deres ting til tiden.
Men selv om det er hårdt
at gå i skole, så ved de,
hvor heldige de er i forhold
til andre. Det er meget anderledes end i Danmark.
Men er det den måde, man
lære bedst på? At få banket
noget ind i hovedet?

på Christianshavn. Man er
bare den man er.
Hovedårsagen, til at jeg flyttede skole, var en følelse
af, at alle ikke var lige
meget værd. Penge blev
sat for meget i fokus, og
der blev ikke taget hånd
om problemer som daglige
skænderier og ubehagelige
samtaler i frikvarterene og
små
mobningsproblemer
som fx. økonomi. Det tog
overhånd og fyldte alt for
meget. Derfor var det et
stort kulturchok at komme
til Christianshavns Skole,
hvor der var mere afslappet. Der var ingen, som
Vi har talt med Kimberly
og Almira som er flyttet til
Danmark fra Fillipinerne,
og Kenny, som er kommet
hertil fra Kina. De fortalte,
at i Fillipinerne går man i
skole fra kl. 6-12 og derefter laver man lektier derhjemme i ca. 2 timer. I Kina
er der endnu mere disciplin.
Man går i skole fra kl.817, og så laver man lektier
fra kl. 19-21, og så er det
i seng. Vi spurgte Kenny,
hvad der skete, hvis man
kom for sent. Det kunne
han ikke svare på, da man
aldrig kommer for sent i
Kina. Børnene mener også,
at de danske børn kan være
forkælede.
I mange af de danske klasser
er der meget uro og støj, og
det har selvfølgelig en indflydelse på undervisningen. Larmen kan skyldes at
eleverne bliver meget påvirket, hvis deres klassekammerater sidder og snakker,
og så begynder de også at
snakke. I en normal dansk

tænkte på fx. størrelsen af
ens bopæl eller andre økonomiske ting. Selvfølgelig
kan jeg godt savne Krebs
Skole nogle gange, men jeg
elsker fællesskabet her på
Christianshavn, så det er
ikke så slemt.
Efter at have skrevet den
her artikel kan jeg konkludere, at der efter min mening er klassesamfund i Danmark. Men det har jeg det
faktisk fint med, for jeg kan
ikke gøre noget ved det. Og
heldigvis er der et fællesskab for alle.

folkeskoleklasse, skal lærerne bruge meget tid på at
få ro. Det tager en stor del
af undervisningen. Men det
er der mange elever, der er
ligeglade med. For det er da
kedeligt at få undervisning,
når man i stedet kan være
sammen med venner eller
spille computer.
Vi er meget heldige her i
Danmark, at vi har ret til
at gå i skole og modtage god
undervisning, uden at det
koster penge, og at vi bliver
respekteret og opfattet som
ligeværdige individer af
vores lærere. Vores problemer bliver taget alvorligt, og
vi får hjælp til at løse dem.
Tænk hvis vi blev slået, eller hvis mobning bare ikke
blev taget alvorligt. Når
man taler med børn fra andre lande og kulturer, bliver
man forskrækket, når man
hører, hvad de kan fortælle
om ders liv.

Køb dine Julegaver i Sofiebadet
Julestue søndag den 11/12 fra 13 til 17
Vi sælger skønne badeprodukter og creme fra
Fischer-Pure Nature + Gavekort
Kom og nyd det smukke badehus og vores lille Café
Vi sælger drikkevarer, hvid gløgg og honningkage etc.
Husk at vi ikke tager dankort
Tilbud i December:
JuleUrtekarbad + ansigtsmaske for 1 til 2 pers.
Pris 200 kr. pr. person (Værdi 240 kr.)
Bestil på sofiebadet@gmail.com el. 2868 9829
Fast åbent mandag til torsdag 16 - 21
(torsdag er kun for kvinder)
Kurbad: 125 kr. (fre–søn 200 kr.)
Rabatkort: 500 kr. for 5 Kurbade
Karbad med urter: 175 kr.
Saunagus med æteriske olier: 150 kr.
Hamam Basic: 425 kr.
Hamam Luksus: 725 kr.
Kun brusebad: 30 kr.
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr.
Hvis du forudbestiller holder vi åbent fra kl. 11.00
Kurbad
Prisen inkluderer entre til det smukke restaurerede bad
med sauna, hamam, koldt- og varmtvandskar,
en forfriskning eller te i caféen.
Basic hamam
En skøn 3 trins behandling hvor kroppen sæbeindhylles,
peeles, sæbemasseres og overrisles med vand (25 min).
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).
Saunagus eller Urtekarbad
Book på www.sofiebadet.dk eller ring og bestil en tid.
Alle priser er inkl. badesko, pestemals og økosæbe.
Lørdag/søndag tillæg pr. behandling 75 kr.
Meld dig ind i foreningen, så støtter du vores projekt for
bevarelse af Sofiebadet og modtager et Nyhedsbrev.
Medl.kontingent 125 kr. til Merkur konto 8401-1720293
Kontakt os på
sofiebadet@gmail.com eller
tlf. 28 68 98 29 hverdage mellem 12-16
Foreningen Sofiebadet, Sofiegade 15 A-B, 1418 Kbh K
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MUSIKKALENDER
01/12 Torsdag kl. 20:30 - Entré: 60,- Genre: sigøjnerjazz

Django jam feat. Robin Nolan

Til  den  sidste  Django  Reinhardt  jam  i  2011,  har  Walter  Clerici  og  Beboerhuset  
fornøjelsen  af  at  have  Robin  Nolan  tilbage  i  Danmark.
Robin  Nolan  har  etableret  sig  som  en  af  verdens  førende  jazzguitarister  og  
har  samtidig  skabt  sin  egen  unikke  stil.  Han  er  blevet  varmt  rost  af  musikal-
ske  ikoner  som  Bill  Wyman,  Willie  Nelson  og  George  Harrison.
Denne  aften  starter  med  en  koncert  af  Robin  Nolan  Trio  med  Walter  Clerici  
på  guitar  og  Peter  Williams  på  kontrabas  og  vil  senere  udvikle  sig  til  gypsy  
jazz  jam.
06/12 Tirsdag kl. 20:00 - Entré: 50,- Genre: pop

Månedens kunstner

Kira Svenssen
Jeg   har   altid   godt   kunne   lide   at   udtrykke   mig  
kreativt   men   først   i   foråret   2007   da   jeg   mødte  
 % ! "
fandt  jeg  mit  ståsted
Min   inspiration   henter   jeg   i   min   hverdag   mine  
omgivelser  og  bylivet
 !      % !  
jeg   bruger   papplader   som   trykplader,   det   er   en  
teknik  som  jeg  er  blevet  meget  glad  for  at  arbejde  
med.

EstherOrkester

Legende   pop   med   uhøjtidelig   charme,   fransk   storby   kabaret   eller   håbe-
fuld   melankoli;;   det   er   svært   at   sætte   EstherOrkesters   lydbilde   i   en   bås.  
EstherOrkesters   vision   er   dog   den   benhårde;;   nemlig   den   at   blande   den  
gode  melodi  med  stærke  tekster  
Esther   Buchmann   -   vokal,   Ole   Jonas   Storli   -   pinao/keys,   Erik   Olevik   -  
bass,  Håkon  Berre  -  trommer/perc/keys
07/12 Onsdag kl. 21:00 - Entré: 50,- Genre: country
Little Village Country Music Club: “Crazy Christmas Country Edition”.

Feat. Fistful Of Dollars & Special Guests:
Michael Staun, Ole-Henning Madsen og Thomas Negrain

Så  er  det  op  på  julehesten  igen.  Vi  er  stolte  af,  at  kunne  præsenterer  multi-instrumentalisten  og  
komikeren  Michael  Staun  på  banjo,  mundharpe-virtuosen  Ole-Henning  Madsen  (ex.  Texas  Twist-
ers)  og  über-crooneren  Thomas  Negrain  som  aftenens  special  guests.
Sædvanligvis  er  det  vores  husorkester  Fistful  Of  Dollars  som  står  for  backingen.
Budwieser  20  kr.  Jack  D.  shots  15  kr.  See  YOU  !

Alle   mine   billeder   er   unika   og   hvert   billed   in-
deholder   fra   få   til   mange   tryk.   Jeg   er   tilknyttet  
$   % # -
de  i  Kulturfabrikken  på  Sundholm.

Vidste du at beboerhuset er et ganske særligt hus ?

08/12 Torsdag kl. 20:00 - Fri entré - Genre: pop/rock

Sugarmoon + Et. Tumason

Efter  opløsningen  af  bandet  Nosy  Parker  dannede  Steinar  Bjarni  Aichy  det  københavnsk  baserede  
popband   Sugarmoon.   Sugarmoon   er   pt.   I   gang   med   at   indspille   deres   næste   album,   “Love   Curls”:  
http://www.myspace.com/sugarmoondotinfo   +   ET   Tumason   er   uden   tvivl   Islands   svar   på   Robert  
Johnson  …  på  speed!  Spor  fra  blues’en  fra  Mississippi-deltaet  er  helt  tydelige,  men  her  er  der  blot  
skruet  gevaldigt  op  for  tempoet  og  guitarlyden  er  så  beskidt  og  kradset  som  aldrig  før:  http://www.
myspace.com/ettumason
09/12 Fredag kl. 21:00 - Entré: 50,-

The Yes Wave

Med  Jeppe  Cornelius’  karakteriske  stemme  i  forgrunden  skaber  The  Yes  
Wave  et  fængende,  melodisk  univers,  en  art  alternativ  rock;;  dog  med  en  
#!#   %
& 
www.listn.to/theyeswave
16/12 Fredag kl. 21:00 - Entré: 50,- Genre: surfrock

Diablo Pussycats juleshow

Maskulin  råstyrke  og  feminin  forførelse  støder  sammen,  på  surfrock-trioens  
debutalbum;;  “We  Are  The  Diablo  Pussycats”
  !     ! &  -
dets  medlemmer  i  virkeligheden  er  mænd,  og  måske  er  det,  når  alt  kommer  
til  alt,  ligegyldigt.  Faktum  er,  at  Djævlens  piger  ikke  går  hjem,  før  publikum  
er   forført,   og   den   sidste   sjæl   er   vundet.   Ved   at   blande   inspirationen   fra   de  
gamle  klassikere  med  pigernes  egne  musikalske  præferencer  huggede  Diablo  
Pussycats  hurtigt  deres  egen  stilsikre  niche  i  lydmuren.





Der   har   været   efterspørgelse   på   en   strikkeklub   i   Beboerhuset,   så   har   du   lyst   til   at  
være  med  til  at  starte  en  op,  så  mødes  vi  første  gang  lørdag  d.  14/1    kl.  14.

Vi   er   nemlig   ikke   et   kommunalt   drevet   hus  
men   vores   helt   eget.   Et   selvstyrende   hus,   et  
foreningsdrevet  hus,  dit  hus  !
Når  det  nu  er  dit  hus,  er  det  også  dit  ansvar  at  
passe  på  det  og  være  med  til  at  bevare  det  i  den  
særlige   beboerhus   ånd   som   giver   plads   til   så  
mange   kulturbærende   og   kreative   udfoldelser,  
på  mange  planer,  store  som  små.
For  at  kunne  bevare  huset,  som  det  er,  med  en  
hyggelig  cafe,  et  godt  spisehus,  gode  værksted-
er,   lokaler   til   alle   slags   formål,   fede   koncerter  
og  masser  af  andre  kulturarrangementer  har  vi  
brug  for  dig,  din  energi  og  din  hjælp.
Har   du   tid   og   overskud   har   vi   forskellige   op-
gaver  du  kan  hjælpe  os  med,  både  i  den  daglige  
drift  og  til  vores  større  arrangementer,  så  giv  en  
time  eller  lidt  mere  en  gang  om  året,  måneden,  
ugen   eller   dagen,   hjælp   os   med   at   udvikle   og  
 "&!!
gennem  frivillig  deltagelse.
Det  er  dit  beboerhus,  så  pas  på  det,  det  er  ingen  
selvfølge  men  skabes  af  mennesker  lige  som  dig.  
Kærlig  hilsen  Beboerhuset

