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Alle helgens søndag
Første søndag i november.
Dag til eftertænksomhed
og minder markeres ved en
koncert i Christians Kirke
kl. 15.00. På programmet
står foruden værker, der
passer til dagens stemning
af P. Heise og H. Børresen:
Mozarts Requiem, et værk,
der i den grad passer til
dagen.
Et stort kor og orkester dirigeres af Niels Borksand, og
solistkvartetten er nogle af
landets bedste sangere.

På Billedet ses alten Elisabeth Hanke og sopranen
Gitta-Maria Sjöberg, der i
denne sæson kan fejre 25-års
jubilæum som solist ved Den
Kgl. Opera.
Herresiden er lige så stærkt
besat med Kgl. Kammersanger Stig Fogh Andersen
og barytonen Lars Fosser.
Koncerten afholdes til fordel
for “Læger uden Grænser”.
Organisationen støttes med
100 kr. fra hver solgt billet.
Christians Kirke set fra oven

Efteråret i Christians Kirke
Som sædvanligt er der fuld
fart på Christians Kirke i
efteråret.
D e t n y e m e n i g h e d s rå d
træder sammen i november. Menighedsrådet vælges
etager de mange forskellige
opgaver ved kirkebygningen
og i sognet i øvrigt. Udover
den daglige administration
og vedligehold af bygninger

er det også menighedsrådet
som sammen med præsten
har ansvar for alle de gudstjenester og øvrige aktiviteter som Christians Kirke
inviterer beboerne omkring
kirken og alle interesserede
gæster til. Udover de faste
gudstjenester og andagter
bliver der i de kommende
måneder en række klassiske og rytmiske koncerter

inden vi rammer decembers væld af julekoncerter.
2013 skydes i gang med
nytårsgudstjeneste fra kirken, transmitteret på DR1.
Denne gudstjeneste optages
allerede den 17. november.
Har man lyst at tage forskud
på nytårsfestlighederne, kan
man deltage i gudstjenesten
- se mere info på
www.christianskirke.dk.

25/10 Spil-Dansk dagen
2/11 Ein Deutsches Requiem
4/11 Mozarts Requiem
5/11 Koncert med klaver og
orkester
10/11 Jazz med Gerard Precenser og Siobham Lamb
11/11 Operaens Kvinder
14/11 Debutkoncert, Valdemar Villadsen
18/11 Lis Sørensen
29/11 Koret Carmina

iske produktioner på tværs
af Europa laver festivalen
en nytænkende forbindelse
mellem orglet, som altid
har haft en central plads
i europæisk liv, til mere
samtidsorienterede kunstneriske udtryksformer.

Canto Ostinato (NL)
En komposition med udgangspunkt it id, rum og
bevægelse 15 - 16.10

CONNECTING ARTS
- for første gang i Danmark
dans og video-projektioner
i unikt møde med et stort
kirkeorgel. Det bliver spektakulært, når CONNECTING ARTS - den europæiske
orgelfestival gæster København. Den 27. oktober 2012
- Vor Frelsers Kirke - Gratis
adgang til alle forestillinger
fra festivalen CONNECT-

ING ARTS undersøger internationale kunstnere, hvad
der sker, når cirkus, dans,
percussion-musik og visuel
kunst går i dialog med orglet i Vor Frelsers Kirke i
København. Orglet er nemlig
i fokus, når CONNECTING
ARTS bygger bro mellem
fortidens og nutidens europæiske kulturarv. Via
en række nye kulturelle
samarbejder og kunstner-

Organ & Circus (NL)
Tyngdekraften ophævet 13
- 14.30

Op e ra o n O rga n (F R)
1700tallets Concerts Spirituels på orgel 16 - 17
Myrrha (DK) Mirakuløse
orgelværker 19 - 20.00
Foto: Mænd og orgelpiber

Gudstjenester og Natkirke i
Vor Frelsers Kirke i november
Fredag den 2. November kl. 20-23: Natkirke ved Elisabeth Arendt
Søndag den 4. November kl. 10.30 (Allehelgen): Højmesse ved Selma Ravn
Fredag den 9. November kl. 20-23: Natkirke ved Selma Ravn
Lørdag den 10. November kl. 12.00: Dåbsgudstjeneste ved Marlene Lindsten
Søndag den 11. November kl. 10.30: Højmesse ved Marlene Lindsten
Fredag den 16. November kl. 20-23: Natkirke ved Marlene Lindsten
Lørdag den 17. November kl. 12.00: Dåbsgudstjeneste ved Selma Ravn
Søndag den 18. November kl. 10.30: Højmesse ved Selma Ravn (Prædikant Signe Asbirk)
Fredag den 23. November kl. 20-23: Natkirke ved Elisabeth Arendt
Søndag den 25. November kl. 10.30: Højmesse ved Elisabeth Arendt
Fredag den 30. November kl. 20-23: Natkirke ved Marlene Lindsten
Søndag den 2. December kl. 10.30: Højmesse ved Peter Birch
(Efter højmessen er der kirkefrokost i Stanleys Gaard)
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Gallerier/ udstillinger
november 2012
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.
Show me your model (til 21/10). Alle dage(ma-sø) 10-17,
dog onsd. også 17-21, i hvilket tidsrum gratis adgang.
www.dac.dk
Det Kongelige danske kunstakademis skoler for
arkitektur, design og konservering,
Danneskiold –Sansøes allé 51 og 53, gratis adgang, Foyer
& Café. Kant –Edge, 15 statements om ny arkitektur,
design og kunsthåndværk (vises til 25. november), alle
dage 11-18.
Akademiudstilling
Kroppen og Byen(19. okt. – 8- nov. fra feltarbejde i Berlin.
Permanent udstilling: Studiesamling af Stole.
Edition Copenhagen
Strandgade 66, gratis adgang
ma-fr 9-17, lø efter aftale
www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth
Velkommen på vor hjemmeside
www.galeriehelth.dk
Galleri Eiffel
Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan, installation af 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
Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
“Kroppen i Byen” malerier fra Kofoeds Skoles kunsthold.
Fernisering 3. nov, kl. 15-18
Ti-sø 14-19
www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Errós Mekanik, Collagens islandske mester fylder i eftmontager og stærke malerier (til 30/12).
. 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 - særudstilling om pirateri. ti-sø
12-16 (ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for Samtidskunst
Overgaden Neden Vandet 17, Under Copenhagen Art
Festival (CAF)YorgosSapountzis: Deus Ex Machinaa,
totalinstallation., Hito Steyrl: The Kiss, video, skulptur
og arkivmateriale. ti-sø 13-17, torsdag til kl-20.gratis
adgang. www.overgaden
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. 32 64 00 59. www.spejdermuseet.dk
v/ anvar tollan

Foto: Jeppe Hekweg

MUSIK I SOFIEBADET
musik i de smukke lokaler
Søndag 18. november 2012
kl. 16.00
“Helgers Hedetur i Sofiebadet”
Med lun ægteskabelig klarinetledsagelse.

Helweg diverterer med: Alt
godt fra det Helger/Helwegske lønkammer! Egne og
andres opildnende glohede
sange og tekster. En spontan
vinter Caba-ret og vrangforestilling, der varmer.

Anne Marie Helger og Jeppe

www.helger.dk
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Hvordan man påsejler en bil......
Her er en lille historie af de mere usædvanlige

En søndag havde vi været en tur nord
vejen tilbage friskede det op fra syd og vi
regn, det sinkede os meget og klokken
var vel et om natten da vi nåede ind i
kanalen, det blæste stadig hårdt med
regn og samtidig var det kraftig højvande
i kanalen. Da vi nåede nær vor liggeplads
bad skipper mig om at have en fortøjning
klar og springe i land med den snarest,
da vi ellers kunne risikere at skibet drev
for os i den kraftige blæst.

“Fartøjet det handler om var en lille
bygget i det sydfynske i begyndelsen af
århundredet, den var jagtbygget med
konveks stævn og hjerteformet agterspejl,
rummet, den var registreret som sejlskib
med hjælpemotor og så stor at den skulle
som minimum have en sætteskipper med
fartstid som fører.

Jeg stod klar i fokkevantet for at hoppe
i land, da jeg ser en bil parkeret på
kajen ret foran stævnen og lige ud for
bovsprydet jeg råber til skipper at der
er en bil på kajen ret for, men da var det
for sent, bovsprydet røg ind i bilen som
blev totalskadet da den blev slået skæv.

Skibet havde fast plads i Christianshavns
Kanal lige ud for sømandshjemme t
Prinsesse Maries Hjem. Ejeren var en
ældre forretningsmand, som havde købt
skibet som lystfartøj, og han kunne ikke
føre skibet.
Episoden som her skal fortælles foregik i første halvdel af
tresserne, jeg var i færd med at renovere rigningen, og af
og til sejlede jeg med som besætning, på den tur jeg omtaler

var skipperen en ældre mand fra sømandshjemmet, han var
en eminent fartøjsfører som havde sejlet i mange år.

Fra styrehuset kunne man intet se af
bilen på grund af højvandet og mørket
og regnen, da vi havde fortøjet skibet stod vi og kiggede lidt
på vraget, og så gik vi hjem.
C. V. Jørgensen”

Den 12. oktober havde motionsdagen 30 års jubilæum
og christianshavnske skolebørn løb Volden rundt, nogle
op til ti gange
Gennem 30 år har elever på skoler landet over løbet og
svedt, grinet og grædt og fået masser af oplevelser med
bevægelse sammen med deres klassekammerater fredag
inden efterårsferien.

Og er en af verdens største motionsevents med over 700.000
deltagere, og ca. 95 % af de danske skoler deltager i eventen.
Målet er at give skoleelever en anderledes skoledag med
fokus på bevægelse og fællesskab.

Dagen arrangeres af Dansk Skoleidræt på landsplan i samarbejde med TrygFonden.
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Under titlen KANT/EDGE sætter KADK for første gang
De 15 er udvalgt, fordi de har noget på hjerte. Ikke fordi
de er toppen af en særlig pop eller har fået 12-taller på
stribe – men fordi de viser bredden, dybden og højden af
skolernes faglige spillerum. Og fordi der opstår en særlig
kant, når disse 15 nyuddannede får lov til at spille op
mod hinanden.
Christiania-arkitektur over diabeteskampagner målrettet
Mellemøsten til glasværker fulde af optiske benspænd og
træningsmåtter for handikappede. Variationen er stor
og niveauet højt.

Alle projekterne er knyttet til skolernes traditionelle
fagligheder og som sådan tæt forbundet med en fornem
sans for materiale og traditioner. Samtidig er de skæve,
originale og vilde skud fra studiebordet, der bliver foldet
at se det i skolernes afgangsudstillinger.
Udstillingen blev åbnet den 11. oktober kl. 15.00 af rektor Lene Dammand Lund.

Udstillingshallen frem 1il 25. november
Alle dage 11 til 18

Udstilling: KANT / EDGE Udvalgte Afgange 2012 i Arkitektskolen

Kulturnatten på Havnen
Skattejagt
på
Store Vold
På vores dejlige bemandede legeplads på Elefantens
Bastion, i folkemunde kaldet Store Vold, var der
skattejagt.
Børn i alle aldre søgte efter poster og spørgsmål
om ræven og løsningernes kodebogstaver formede ordet SNOBRØD. Og efter jagten kunne
man sætte sig i brænderøgen og bage sin del af
præmien som blev fyldt med syltetøj når den

Lokale emner i lokalt TV
Tekst: Knud Josefsen Foto: Peter Vestergaard
Christianshavns Kvarter rykkede på kulturnatten ud med lys og kameraer for at få
en række aktuelle christianshavnere til at
fortælle om deres projekter.
Blandt de der kom forbi, var Flemming
Madsen, som fortalte om hvordan det er
at være nyslået direktør for Wilders Plads
Ejendomme, Julius Lund og John Poulsen,
som diskuterede forskelle og ligheder mellem Lokalråd og Lokaludvalg,
Hans Peter Munk, som for nylig har åbnet
butikken “Munk” i Torvegade, Morten Ler-

hard fra Christiania, som blev udspurgt om
liberalisering af hash, Erling Ekegren, der
fortalte om Papirøens fremtid og christianshavnerne Glen og August, der bare var på
det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
På billedet er Hans Peter Munk under
kyndig behandling af aftenens to værter
Claudia Jakobsen og Dinah Zyskinds, som er
praktikanter fra Københavns Erhvervsakademi. Resultatet af anstrengelserne kan ses
på Christianshavns Kvarters hjemmeside.
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Tekst og foto
Marie Markus

så er der jo plads til at lege. Godt sted at holde
Kulturnat.
Tusind, tusind tak til det søde personale
på Store Vold fra Louise og Thomas
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Billeder af Kina og private rum på Overgaden
På Overgaden Institut for Samtidskunst åbner to nye
udstillinger denne måned – den unge danske kunstner
Stefan A. Pedersens soloudstilling Out of, In, On, and Off
og gruppeudstillingen Dimensions of Sharing.
Forestillinger om Kina
Stefan A. Pedersen sætter fokus på Vestens forestillinger om
Kina. Udstillingen tager afsæt i kunstnerens rejse gennem det
østlige Kina tidligere i år, som var tilrettelagt på baggrund af
far foretog for 40 år siden.
På Overgaden vises en video fra kunstnerens rejse med optagelser af tågefyldte landskaber, affolkede boligblokke og storbyer
-

Stefan A. Pedersen forklarer, at når billede og lyd er adskilt,
producerer man sine egne forestillinger, og beskueren må selv
adgang til.

Hvad kan vi dele, og hvad er privat?

mellem fysiske og mentale rum. Omdrejningspunktet er
der forbliver privat.

givende samfund. Andre værker bruger mere rumlige greb
til at sætte fokus på relationen mellem privat og fælles,
eksempelvis med et stort maleri monteret som en svingdør,
der opdeler Overgadens udstillingsrum.
Begge udstillinger kan opleves på Overgaden fra d. 10
november 2012 til d. 20. januar 2013, og alle er velkomne
til ferniseringen d. 9. november kl. 17-20. Overgadens åbningstider er tirsdag-søndag kl. 13-17, torsdag kl. 13-20, og
der er gratis entré.

Galleri Bomhuset

tors + fre. 16 - 17.30
lør. 11 - 14
søn. 14 - 17

...præsenterer to nye medarbejdere
Jannie Lending, nummer to fra venstre og Mikkel Sand, yderst
Og mange nye værker af:
Signe Anne Bjerre - Cassandra Øst

Åbningstider i november
tors + fre kl. 16 - 17.30
lør kl. 11 - 14
søn kl. 14 - 17
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Gallopperiet
”Kroppen i byen”
Udstilling på Galopperiet på Christiania sætter
fokus på oplevelser af mødet mellem krop og by
Hvordan møder du mon byen, og hvordan møder din
krop byen? Hver dag bevæger vi os rundt i byen imellem hinanden. Vi fascineres, undres, måske frastødes,
af de scener der udspilles for vores øjne. Vi ser. Samtidig er vi til stede med vores kroppe i byen, der sveder,
fryser, dufter, skubber, danser og løber. Kroppe der
lige fra velbehag over ligegyldighed til ubehag. Hvad
er vores forhold til vores egen krop, og til andres?
Kroppen i byen er titlen for kunstudstilling, der
kan opleves i Galopperiet i
Christiania fra d. lørdag d.
3. november. Det er Kunstholdet fra Kofoeds Skole
som står bag udstillingen,
efter i længere tid at have
arbejdet med temaet.
stholdet er en gruppe af
malere, hvor hver har sin
egen stilart og måde at formidle sin tanker og oplevelser af krop og by. Malerierne
fortæller historier om kunstnernes oplevelse og forsøg
på at fastholde og udvikle
de to størrelser, krop og
by. Samtidig er de også et
billede på lysten og glæden
ved at male.
Byens følelser
Byen kan være forførende,
eventyrlig og spændende og
man kan blive taget af byen,
man kan opleve sig svævende og let i kroppen. Man
kan også opleve at byen kan
være frastødende og farlig,
at den nærmest voldfører
en, at man trænges op i en
krog, hvor det fysisk går i
kroppen.
Kunstholdet fra Kofoeds Skole har tidligere etableret store
udstillinger. I 2011 var de en del af en udstilling af mere

Kofoeds Skoles kunsthold i arbejde i skolens atelier
end 250 værker på Københavns
Rådhus.
Udstillingen var inspireret af
Picasso og omfattede også kerade klar med en udstilling af nye
værker på Stadens Museum for
Kunst.

Der afholdes fernisering for udstillingen lørdag d. 3
november kl 15-18. Til ferniseringen vil der være musikalske indslag med bands fra Kofoeds Skole, Akustikats og
Christiania - Sydområdet 4 A, 2.tv 1440 København K.
Åbningstider Tirsdag – Søndag kl.14.00 – 19.00 Mandag
lukket. Udstillingen på Galopperiet kan opleves frem til d.
27. november.

Edition Copenhagen
Der er særligt fokus på Edition Copenhagen i Strandgade
66 for tiden
i programmet “Kunstsamlerne” i DR K den 23. okt.
Og i den nyudkomne udgave af det velansete spanske kunstmagasin “Grabado y Edicion” er der i denne måned en stor artikel om det
af farve, hvor hun indfanger rum-dimensioner ved at tilføje farver
er inkluderet forskellige objekter som balloner, møbler, bøger og
affaldsbunker.
Se mere på: http://www.editioncopenhagen.com/

C.I.K. håndbold arrangerer det årlige

SUPERBANKO

Brotårnet
synger
på
sidste vers

Den spændende og sjove
lydinstallation i Brotårnet
kan stadig nås, åben lørdage og søndage 12 til 17 til
og med 4. november.
foto: Marie Markus

Lørdag 17. november kl. 18.00 i CIK’s Sportscenter
Middag - 3 plader til 6 spil, musik og dans Pris 200,00 kr.
3 ekstraspil og 1 superspil med store præmier
Billetter skal købes i forsalg hos Yvonne Larsen 28 29 53 57
se også på www.teamamager.dk
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Nu er det rigtig efterår……
Jeres udsendte sidder pt på
marken uden for Svaneke
og nyder et fantastisk efterårsfyrværkeri af farver
på træerne, krydret med en
himmel så høj og blå som
kun oktober kan præsentere.
Skinnet fra Østersøen giver
et uendeligt lys. Havde jeg
talent, ville jeg gribe pensel
og staffeli. Det har jeg nu
nok ikke – men til gengæld
møvrer elskovsssyge fasaner
rundt på stubmarkerne. Ude
har overstået sommerens
gydning og i det køligere
vand får fast og velsmagende
kød. Og de modne frugter
rasler af træerne. Lækre
rodfrugter venter kun på
at blive vippet op af jorden.
Og intet af det skal runde
en fjerntliggende grossist,
før det når din tallerken.
Masser af lokale producenter
hjælper dig til den direkte
vej fra jord til bord. Lad os
starte fra en ende af:
Nu rynker DU nok på næsen
– men lad være – det pynter
ikke! Torskelever – puhh
– bad – levertran – adv….
Men nej, røget torskelever er
faktisk lækkert – men undgå
alle de kvalmefremkaldende
barndomserindringer. Sørg
for, at torskeleveren er dryppet af (ingen grund til over-

tynde skiver groft rugbrød,
så de bliver sprøde.
Den afdryppede torskelever
på rugbrødet. Groft salt og
citronsaft. Hvis du bare skal
slappe, gør en kold snaps
godt.
Det var fasanen – fasaner er
næppe Verdens mest begavede dyr, især kokkene (de
have deponeret hjernen syd
for ækvator. Men de smager
godt, om end de nemt bliver
tørre og trevlede. Dette kan
modvirkes: få fat i et par
fasanbryster, snør dem med
godt bacon (behøver jeg sige
dem ved knap mediumvarme
indtil baconen er knasende
sprød. Kog nogle gode karog lad dem komme sig. Kog
skvæt rødvin – lidt vildtoscar
– smag t med salt og peber –
evt. et drys cayenne – smag
på det til det er rigtigt i din
mund. Smid nogle forårsløg i
kogende vand – og hurtigt op
Så anretter du: et lag sovs
i bunden af tallerkenen, de
udskårne skiver af fasansmukt på den ene side af
tallerkenen. Nykogte karto-

sonligt vil jeg foretrække en
vin med hele Sydfrankrigs
varme og fylde til (den lokale
Kvickly bød på en Costiéres
de Nîmes, som er fremra-

Og så var det Ævlerne….
Et l æs fr iskpluk kede
Ingrid Marie – grønthanbefries for kærnehuset og
skæres i regelmæssige skiver. Der findes faktisk en

Christianshavns
Biblioteks Filmklub
– november
Vi må ikke reklamere uden
for biblioteket med eksakte
titler, så du må hente programm et på biblioteket.
Hvis du sender din mailadresse til bibchr@kff.kk.dk
får du programmet tilsendt.
Fri entre
Onsdag den 14. november. Kl. 19
Få et gensyn med Clausen
Cirkus Casablanca fra 1981.
Instruktion Erik Clausen.
93 min.
7. november da der er
arrangement med Erik
Clausen:
Om Film- og historier fra
de varme lande ( billetter
fra den 31. Oktober)
Onsdag den 21. november kl. 19
En fattig kinesisk bonde giver i
1930erne sin smukke unge datter bort til den rige, spedalske,
vingårdsherre, Li. Hun bliver
enke allerede før hun er gift, for
Li forsvinder sporløst, og nogle
tror han er myrdet. Enken er en
handlekraftig ung kvinde, der
forstår at gennemføre sine planer,
og hendes planer er at styre sin
nye ejendom uden indblanding
fra andre.
Filmen er baseret på to noveller

af den kinesiske forfatter Mo
Yan, som netop har modtaget
Nobelprisen i litteratur, og er
instrueret af Kinas mest berømte

Live In Concert: Lørdag 3
November 2012 kl.22.00
Fingerbøllet,Wildersgade
39 - Entre kr 50,-

Md. M.

vival. Udover dette har de
ofte delt scene med hinanden
-

Kristensen: Lead Vokal og

Animal s mfl. Chimbo`s

med Spencer Leigh den 18
August.
m er fra Herl ev ,v es t for
K øbe nhavn. De er atter
på banen med deres fesOrkestret har specialiceret
sig i en sjov blanding af
Comedy bla. med en række
parodier.
20 11 bl e v å re t h v o r

1976 og kan således i år
fejre 36 år i branchen. En af
de store triumfer i gruppens
karriere var da de vandt

spændende thriller, og den bliver
bestemt ikke mindre uhyggelig
af, at være baseret på sande begivenheder.
Sydkorea, 2008. 120 minutter.
Danske undertekster.

Lidt mere af den gode calva
vil overhovedet ikke skade.

nyligt på tourne i England

Tivoli foran 22.000 begejst-

bliver det en kamp mod tiden at
samle beviser mod denne mildest talt koldblodige psykopat.

calvados. I en hed ovn indtil
sukkeret er karamelliseret. Server med kold créme
fraîche eller god vanillieis.

Chimbo´s Revival

på Langelandsfestivalen,og

var hans debut som instruktør.
Kina, 1987. Spilletid 90 minutter. Vises med eksklusive danske
tekster.
Onsdag den 28. november,
kl. 19.
Joong-ho er en tidligere politimand, som nu tjener til føden
som alfons. Da hans piger forsvinder en efter en, mistænker han
dem for at være stukket af, men
pludselig går det op for ham, at
de alle er forsvundet efter besøg
hos den samme mand. Efter en
nervepirrende jagt gennem byens
gader lykkes det ham at fange
den blodtilsølede kunde, men så

alt dette i en omgang. Læg
æbleskiverne taglagt i et
ovnfast fad, dæk med sukker, kanel og et lille skvæt

Hallen i 1995. Koncerten er
senere udgivet på CD. I 1980
udviklede Chimbo et varmt
venskab med det britiske
-

to sidstnævnte er skrevet
af Chimbos gamle ven Colin Manley,der var guitar-

og er blevet kendt for deres
udholdenhed. Det kunne
man se to gange i Guinness
på tretten timer. Anden gang
var i år 2000 også den 23
spillede syv koncerter i syv
vival på en længere tourne i
Danmark med legendariske
Man kan se billeder derfra
på hjemmesiden. Ingvar
adig den originale og talentHansen med i bandet,og han
medvirker på alle gruppens

stort navn i tresserne. De
to originale medlemmer i

udgav i år den anmelder-

potentiale i Chimbo og hjalp
ham videre ind i branchen
med kontakt til agenter osv.
lin Manley på lead guitar har
-

tidligere plader udgivet på
Se Diskografien på hjemmesiden:
bosrevival.dk

mer

-
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Guld til C.I.K. bryder
Lille klub med
store muskler

ICIK bryderdrenge

tabte til vinderen
af vægtklassen

Richthoff Cup 2012
Et stort svensk stævne
hvor C.I.K. deltog med
nogle drenge brydere. Milo
Rosenkilde, Miklos Heger, Ni kolaj Pedersen,
Emil Pedersen og Carl
Olsen.
dmedalje til Nikolaj, som
stillede op i 32 kg, Nikolaj

Carl viste rigtig
god brydning, og
han bliver meget
s p æ n d e n d e at
følge i fremtiden.

C.I.K. iandsholdets træningslejr
fo r t e am 202 0
med 2 brydere:
C ar l O l s e n og

Det blev Sølv til Emil, han
vandt de første 4, men
desværre tabte finalen.
Det var spænding til det
sidste.
Miklos tog Bronze, han

Skifter er jo på
landsholdet,
o g C ar l O l s en
kæm pe r for at
komm e det, o g

stillede op i 69 kg,efter at
have været skadet i knap

et år. Carl fik tre meget
fantastiske og spændende
kampe, han vandt en kamp
og tabte desværre to, men
der blev brydet tæt op. Carl
er ved at være tilbage i topform.

Bjørne Cup 2012
C.I.K. deltog også i et stort
international t stævne i
Nykøbing Falster.
Carl Olsen i 69 kg. klassen.

Næste gang vi har gæstetræner er mandag den 5.
så kig forbi

Gæstetræner

de r fø rste g ang ble v da
Siden er det blevet til 7 DM
Han er til daglig prof. soldat
og set med mine øjne er han
bryder.

Sponsorer
I denne periode har vi fået
2 nye sponsorer, og dem vil
vi gerne takke så meget som
Peter Johannsen Transport
R on ny Bø rg er A pS . tl f.
26288822 www.rb-kan.dk faStøt vores sponsorer, de
støtter os.

fik rigtig meget

tre spændende og flotte
kampe, hvor han vandt to
og tabte en.
Milo stillede op i 47 kg.
han tabte desværre sine to
første kampe, så det blev
kæmpet.
Sidst men ikke mindst,
gjorde Carl Olsen sit store

derfor er det yderst vigtigt
at han klarer sig godt på
disse samlinger.

Mass ør Arne Cas perse n
kiggede også forbi og gav
noget massage.
Tidligere danmarksmester
Klitgaard kiggede også forbi.

på

og
Ronny Børger

Jul med Rasmus Lyberth
synge i Christians Kirken.

-

år i C hri st ians K irken ,
selvom han indtil for 5 år

gengangere. Èn af dem er
Christians Søegaard, som
bl.a. spiller harmonika, han
og har derfor en virkelig god
sans for at være med, når
det grønlandske liv og landskab. En anden er den irske

lyder. Vi tilhørere har mødt
keste vis blevet mærket af
det.
Man kan læse mere om kon,
men det er ikke for tidligt

i de n st o pfyldte kirke
om, hvordan

Christians
Kirken den 2.

han få dage
før var rejst
derfra. Ét år
fortalte han
om sneen og
mørket og sin
store oplevelse med
ørnene, som
svævede for-

og hvem ved,
hvordan han
vil fejre sin

oppe på fjeldet. Derefter
sang han en
sang, som han netop havde
skrevet, ”Nattoralik” (grønlandsk for ørn), og ingen var
oplevelse det havde været for
ham – og det blev det også
for os tilhørere, for vi hørte
gennem hans stemmes kraft,
og vi så landskabet i hans
ansigt, mens han sang.
Ja, for sådan er det at
dener for os med sin stemme
af tilhørerne forstår hans
sange, for han synger på
grønlandsk, men som den
fortæller han er, så følger
vi med i fortællingerne, vi
behøver ikke noget så prosaisk som at forstå, når vi kan

det er en pop-

kirken?
Jane
Lytthans

ikke efternavnet), som kan
spille sin violin, så man kan
føle den klare, skarpe ark-

-

på sin egen måde, og var i
sin tolkning af sangen. Han
med hele sin krop og hele sin
sjæl, og skaber en nærmest
lem alle os, som er tilstede
– vi holder alle vejret for at

helt stille i kirken i mange
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den sejeste sild!
Oktobers koncert var med Simon Krebs´ Kvintet. Simon er af
anmelderne blevet rost som et up-and-coming guitartalent – det levede
han op til. Akkompagnementet var også i top – anført af den ikke helt
ukendte trommeslager Anders Mogensen. Dejlig oplevelse!
November slår på de lokale strenge: Christianshavn beboes (bl.a.) af
rigtig mange gode musikere, der spiller i alverdens orkestre – men kun
sjældent sammen med øvrige lokale musikere. Det må der gøres noget
ved: så 4. November holdes ”Den Store Christianshavner Jam”, hvor vi
sig: Nulle og Louise, Jakob Christoffersen, Jacob Dinesen og Jonas
støttes ved en underskudsgaranti fra Lokaludvalget.
Så kom trygt kl. 15 og giv jer musikken i vold – I kommer næppe til at
kede jer.
Og så kan det i øvrigt nævnes, at jazzklubbens honorarstøtte for 2013 er
sat op med hele 15%. Det er stadig ret små tal –
men skulderklappet kan føles!
På gensyn/-hør.
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Nyt fra Lokalrådet
November 2012
I lokalrådets serie af demokratihøringer, havde det på oktobermødet besøg af Karin
Storgaard (KS). KS er medlem af Dansk Folkeparti og har siddet i Borgerrepræsentationen (BR) i imponerende 26 år. Hun er medlem af Teknik og Miljøudvalget og Børne- og
Ungdomsudvalget.
Lokaludvalgene
”Jeg synes ikke lokaludvalgene fungerer godt, hvis jeg skal være helt ærlig”, svarede
KS til spørgsmålet om hendes erfaringer med det lokale demokrati. Hun mener at man
enten ikke skal have lokaludvalg eller give dem mere kompetence. Fx nævner hun
bydelsplanerne, som udarbejdes for sent til at de kan inkluderes i planerne for bydelen
og derfor bør kaldes ”bydelsønskesedler”. KS mener at man misbruger medlemmerne af
lokaludvalgene, bl.a. ved at forvaltningen bruger lokaludvalgene til at køre dens sager.
Hun ser det desuden som et forsøg på at få lokaludvalgene til at følge forvaltningen, når
man inviterer lokaludvalgsformændene til middag på rådhuset.”Der skal være demokrati,
men på den rigtige måde” siger hun. Et af problemerne, mener hun, er at medlemmerne
ikke er folkevalgte. KS mener dog ikke, at der er tegn på en ændring af situationen.
”Forvaltningen og socialdemokraterne tør ikke røre ved lokaludvalgene”, siger hun.
Forvaltningen
KS mener at forvaltningen i mange tilfælde har alt for stor magt. Hun mener, at ”der er
ningen væk”. Hun nævner at især de nyvalgte politikere, som til alle tider udgør godt
halvdelen af Borgerrepræsentationen, er sårbare over for forvaltningens pres, fordi de
mangler erfaring og viden om, hvordan beslutninger træffes. Desuden er informationsmængderne så enorme at det kniber for politikerne, som jo som regel har fuldtidsjob
ved siden af politiker-hvervet, at få dem læst. Der kan nemt være 30 cm papir til hvert
udvalgs- og Borgerrepræsentationsmøde. En mulig løsning på dette kan være at lønne
politikerne for deres arbejde, så de ikke behøver deres almindelige arbejde.
KS mener generelt det er et problem, at forvaltningen er dårlig til at lytte til borgerhenvendelser. Hun nævner en lang række eksempler, inklusive klager over støj fra
metrobyggeri, hvor man arbejder lørdag og søndag, lover genhusning på hoteller, som
ikke kender noget til sagen osv.
KS nævner desuden, at borgerne ved foretræder ikke altid tager tages alvorligt, og at

foto Marie Markus

Scooter elskere
Bemærk logoerne
og den originale
baglygte fra 1960
Lørdag 20. oktober stod der
pludselig en række flotte
Vespaer på Torvet, nogle
helt tilbage fra 1960, men
yderst velholdte. Det var
Vespaklubben Team Vespa
Øst som startede årets sidste hyggetur fra Christianshavns Torv.
Klubbens medlemmer er

selvfølgelig vilde med Vespaer og om sommeren kører
de Danmark og Europa, især
Italien forstås; tyndt.
Vil I vide mere har klubben
en hjemmeside, her giver
de også gode råd om alt fra
rejser til tændrør: www.
vespa-klub.dk

Gøgler Variete i Operaen
Christianias forunderlige Opera er rammen om Cirkus Kriegenbaums optræden fredag den 2,
november kl. 21.00 - det koster kun 50,- kroner for at opleve den århusianske gøglertrup på et af dens
sjælde besøg i staden.
Den lokale Klavertroldmand, Esben Just, husmusikeren Zorro og narren Grev Lyhne kommer også.
Og fra havnen kommer den nye unge sangprins, Louis Jarto. Fra Lolland sangerinden Silvet.
Ikke at forglemme: Varietetrioen: Lars Nordmand på klaver og Michael Øenslære på bas.
Det bliver en uforglemmelig aften som slutter med brandvarmt dansegulv ved DJ Ray.
Kom sur og gå glad hjem

hvis medlemmerne har en anden opfattelse af sagen end de selv.
”Borgerinddragelsen er generelt ikke er god nok”, var Karin Storgaards afslutningsreplik
på en interessant aften.
Busslusen og Prinsessegade i høring
Lokalplan ”Holmen II Tillæg 3” er i høring fra 9. oktober til 10. december. Den handler
om at nedlægge busslusen til Holmen og fjerne vejbommene på Refshalevej. Samtidig vil
tur gennem gaden. Lokalrådet arbejder tæt sammen med det store netværk af borgere,
som forsøger at synliggøre den store fare, der opstår for de næsten 3000 børn, som dagligt færdes i gaden, i fald man man nedlægger busslusen. Det er Lokalrådets mening,
Holmen eller skabe en tilfredsstillende sikkerhed for vores børn!
Næste demokratihøring er den 19. december og alle er velkomne, uanset om de er
medlem af lokalrådet eller ej. www.christianshavnslokalraad.dk (der er ”almindeligt”
lokalrådsmøde den 22. november) . Lokalrådet kan kontaktes via formanden, Jane Lytthans, på telefon 3292 9226. Alle vores møder er åbne for alle, se på hjemmesiden, hvor
mødet afholdes.

Avisen i
udlandet
Selv i Japan læses Christianshavneren. Her af en
har besøgt vor bydel.
Hilsen John Poulsen

