foto: Marie Markus
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æserbreve og -fotos

Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg, disse
må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive mellemrum. Er de
længere risikerer man at redaktionen redigerer.
Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i helt almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift
ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i en eller anden grad,
kan det give store problemer, da vi har nogle spalterammer som
skal overholdes.
Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk debat,
meningsudvekslinger, oplysninger om forhold der forekommer
en urimelige osv, osv.
jpeg og ikke under 1 megabyte.
Tusind tak, redaktionen

HuskAt

Tak - sigelse
Rigtig mange tak for de helt overvældende
blomster hilsener og diverse ”tillykker” pga
en pris og min ikke spor runde føs´da´
anvar tollan

Miljøbilen

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

Det er Fastelavn
Christianshavns Beboerhus holder den vanlige, store børnefastelavnsfest søndag d. 13. feb.
entré 20,- se også: www.beboerhus.dk
Igen i år kommer fastelavnsrytterne fra Tømmerupvang til Christianshavn

foto: Marie Markus

Tillykke!!

Brød giver
alger og
iltsvind

En af Havnens gæve kvinder fylder rundt. Det er ikke
til at se det, men damen med det dejlige ansigt, Kirsten
Skydsgaard, Overgaden o.Vandet 24, runder 12. februar
de 80 år i frisk stil som altid.

Brød er fyldt med stoffer og
næringssalte, der æder ilten
i vandet og er gødning for
alger.
Derfor er det vigtigt at være
sparsom med det brød, man
fodrer fugle med ved vandet.
Man kan jo sørge for, at brødet ikke ender i vandet, men
bare det at koncentrationen
af vandfugle er for stor, er
også et stort problem, defor
spis brødet selv.

Får du Christianshavneren?

Vore omdelere respekterer ”Reklamer og Gratis
Aviser - Nej Tak”, vil du alligevel gerne ha´
Christianshavneren, kan du hente et mærkat
i Beboerhuset og på Biblioteket som siger:
”Christianshavneren Ja Tak”.

FOTOUDSTILLINGEN : ” DE SER PÅ OS ”

Fastelavnsoptog - Amager Fastelavns Forening kommer forbi Vagthuset
Lørdag den 18. februar kl. ca. 14.45 - Vagthuset, Torvegade 75
Vi byder de 25 ryttere med følge på den originale Amager-punch.
Christianshavns Lokalhistoriske forening & arkiv - www.chrarkiv.dk
Herefter fortsætter rytterne til Falken, Superbrugsen på Torvet, Beboerhuset,
Kanalbodega, Eiffel Bar og videre for at slutte af på Christiania.

Produktionsplan 2012
2
3
4
5
6
7
8
9

Marts
April
Maj
Juni
Sept.
Oktober
November
December

Deadline
annoncer

Deadline
stof

Omdeles

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

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

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.

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

Christianshavneren
bydelsavis

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

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Marie Sinius
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans(ansv.)
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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Nyt år og gammelt
Vores helt egen Nytårskur
Christianshavns Lokaludvalg, LU, havde igen i år indbudt
alle christianshavnere. der interesserer sig bare en smule
for samlivet her, til Nytårskur i Beboerhusets store sal.
Christianshavnerne er mødt talstærkt op, så salen er fuld
af feststemte mennesker, og vi bliver budt et glas champus.
Herefter byder LUs formand, Poul Cohrt, velkommen og
fortæller lidt om verserende sager og hvad LU i øvrigt har
arbejdet med i 2011.

Brygges Kulturhus og så vores bibliotek. Han berører
en masse vigtige ting som “sammenslutningen” gerne
udvikling, der presser sig på. Og han siger: ”Mange anser
kulturarbejde som luksus, toppen af kransekagen, men
jeg mener, at kulturarbejdet er basis for, at man overhovedet kan foretage sig noget andet”
Og “sammenslutningen” har blandt andet tre punkter
på dagsordenen:
1, Understøtte og skabe sociale fælleskaber i nærområdet.
2, Arbejde for kompetente mennesker og kompetente samfund. Dvs. man vil gerne hjælpe alle fra
skolebørn til de ældste pensionister med at skaffe
information osv.
3, Arbejde for æstetik, nydelse og oplevelser. Det

Det lokale TV, Christianshavns Kvarter var på pletten,
her interwiever Birte Pedersen Lokaludvalgsmedlem Bent
Christoffersen. Han er med i LUs Multihal-gruppe. så måske
forsøger Birte at få ham til at sige noget om dette. Og Knud
Josefsen passer så kameraet.

kunne være med byosv.
Herefter byder LU
med canapeer, som er
fremstillet af Cibi e
Vini i Torvegade. Og
som altid er de meget
lækre. Hertil fik vi
vin, øl eller vand.
Og så kommer det
virkeligt sjove, Annie Eltards band ”
Polka Geist” spiller
op til dans. Det er
et forrygende band,
so m sp il le r m ege t
mere end polka, bl.a.
Champagnegaloppen,
som får mange op af
stolene.
Tusind tak til Lokaludvalget for en rigtig
hyggelig og festlig
aften.

Lokaludvalgsformand, Poul Cohrt byder velkommen...
Der er jo vanskelige problematikker omkring Cykelrute,
broer og multihal - der synes at være
på kollisionskurs med christianshavnernes ønsker. Der er sagen om vores
torv og toiletbygningen, som foreløbig
kun er endt med to træers fældning.
busslusen og til sidst fortæller Poul
Cohrt, at LU har lavet en udtalelse
vedrørende de tre parkeringsvagter,
som blev overfaldet på Refshalevej.
Poul Cohrt giver så ordet til den nye
biblioteksleder, Jan Henriksen. Han
er som mange nok ved leder for både
Islands Brygges Bibliotek, Islands
Den ny Biblioteksleder
har ordet...

Beboerhuset store sal blev fyldt med feststemte christianshavnere. I baggrunden ses bandet
”Polka Geist” med Annie Eltard på elektrisk violin. De spiller helt fantastisk-

Nogle bud på Torvets fremtid...
Belysning
Bedre belysning er et
nytårsønske, skulle
det være i denne stil?

Indpakning
Skulle det mon være
en hentydning: Torvets
problemer pakket
pænt af vejen?
Det er Mortan
Jakobsen som har
knipset ”Den indpakkede
kajakmand” fra en
”vinterhappening.
foto: Asbjørn Kaasgaard

Installationer
Hvis vi har plads til alle Metroens
installationer, plus et stort
toilethus. Så kan vi vel også ha´en
fyrværkeributik på Torvet?
foto: Asbjørn Kaasgaard

Tekst og foto:
Marie Markus
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debat & læs

Det offentlige rums rummelighed

Smil til din parkeringsvagt

-

-

-

Jonna Sandø
Vermlandsgade 2

-

Trængselsring er til gavn
for Christianshavn
-

Hurra,vi beholder bemandingen på Elefanten
-

tekst og foto: Marie Markus
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SF: Offentlige toiletter skal være gratis

-

...ikke alle har en tokrone tilovers

Christianshavns Lokalråd
udtaler støtte til Mandecentret

OBS -- OBS -- OBS

Christianshavns Lokalråd ser med stor bekymring på de
Christianshavns Lokalråd anerkender mandecentrets

Med venlig hilsen
Christianshavns Lokalråd

Hvad vil regeringen?

-

regeringen så?

Design og Livsstilsbutik

Skønne gaver & design til hjemmet
Prinsessegade 50 --Sankt Annæ Gade 31
1416 Kbh K Tlf: 32 96 68 00
ANNA-BRITT@PANGCHRISTIANSHAVN.DK

ÝØÎ×ÍÌ × ß ÒÍØ ßÊ Ò
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En orienteret omkring den kommende multihal

Københavns kommune har sammen med arkitekter omarbejdet
planen for hallen på Arsenaløen. Arealet for hallen er stadig
det samme, men hallen har nu ændret udseende, så hvor den før
man arbejdet med energi- og ressourceforbruget. Det betyder, at
energiforbruget er reduceret med 60%. Der vil i højere grad blive
anvendt opvarmning fra solen, mere naturlig luftcirkulation mm.
Indretningsmæssigt vil den fortsat overholde mål for diverse
boldspil og der vil være tilskuerkapacitet i begrænset omfang.
Den faste scene i det oprindelige projekt er væk, og der vil i
stedet være en mobilscene. Der vil ligeledes være faciliteter i
form af mindre rum, ligesom der vil være mødefaciliteter for
op til 80 personer. Desuden vil selve hallen, som kan opdeles i
sektioner, kunne anvendes til større mødeaktiviteter.
den fordel, at hallen vil ligge tæt på vandet, Laboratoriegraven,
udnyttes.
Det vil dog fortsat være således at der vil være cykelsti mellem
hallen og laboratoriegraven. Cykelstiens rute forbi hallen vil
kommunen ikke ændre, men rutens bredde vil blive indsnævret
langs hallen
I løbet af foråret i år forberedes udbuddet, så det kan være
afsluttet inden sommerferien, og umiddelbart herefter kan
byggeriet starte. Hallen er planlagt til at være klar til
ibrugtagen Maj 2013.
Lokaludvalgets følgegruppe vil fortsat følge arbejdet med hallen.
Med venlig hilsen
Bent Christoffersen
Tovholder for Christianshavns lokaludvalgs følgegruppe
vedrørende multihallen.

“Casa del Padrone” i Torvegade
L’altro – nu i to etager
Den lokale restaurant L’altro har fået vokseværk og udvider
som også står bag en anden velkendt Christianshavner,
nemlig restauranten Era Ora, har siden 1983 boet oven over
kan nyde det rustikke italienske hjemmekøkken, som er
restaurantens kendetegn.
L’altro har siden 2005 udfyldt lokalerne i stueetagen i
Torvegade 62, og før det, fra 1983 til 2001, var det den nylige
videre til den nuværende adresse i Overgaden neden Vandet.
L´altros udvidelse på første salen kalder Era Ora folket

“Casa del Padrone” for det er jo “patronens” altså ejerens
gamle “casa”.
Begge madsteder er kendt for en usædvanlig høj kvalitet i
til leverandørerne, og drøfter kvalitet med dem. Mange af
disse er, vel ikke underligt, italienske, og den 26. januar ved
en indvielses reception er der smagsprøver.
Begge spisesteder er derfor i den grad identiske med det
mulighed for at smage på det og så i il patrones egene stuer.
Tekst og Foto: Marie Sinius-Clausen
Th. herfor:Edelvita Santos lægger sidste hånd på
forberedelserne i “Casa del
Padrone” i Torvegade 62

Biens Bøsse blev i Malmø
Endnu en gang vandt Café Malmø kælderen Æresbøssen.
Her ses John, Malmøs vært, foran klenodiet som i år har
indbragt det formidable beløb af 17.137,50
Tekst og foto: Jesper Bonke
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Seniorklubbens 15 års jubilæum
På Christianshavns Seniorklubs
første mandagsmøde i det nye år,
den 9. januar, fejrede klubben sit
15 års jubilæum med lakse- og ostemadder og et glas champagne eller
to Det hele betalt af “kaffekassen”,
og en gentagelse at 10 års jubilæet.
En god tradition er ikke at foragte!
Alle var glade og stemningen var
høj, som den plejer.
Skulle du ønske at høre nærmere om
klubben, kan du ringe til
Jan, tlf.: 5170 8959
eller Kirsten, tlf.: 2422 8742.
Tekst og foto: Jan Nyegaard

Vindmøller som
Byens vartegn,
også på Lynetten
Københavns kommune har ambitioner. Bl. a. om at blive
CO2 neutral i 2025, og på kort sigt, i 2015, at have skåret
20% af byens nuværende udledning.
Københavns ambition er at opstille 130 store vind-

Christianshavnermøde
Beboerhusets store sal
onsdag 19.30

Skolerne
PÅ Christianshavn
nu og i fremtiden

Vindmøller fås i mange størrelser, bemærk landsbykirken yderst til højre...

møller såvel til lands som til vands.
Planen er først at opstille 4 store vindmøller op til 148
m. i højden på Kalvebod Strand nord for motorvejsbroen
ved kommunegrænsen til Tårnby og 3 vindmøller op til
115 meter i højden på sydsiden af Prøvestenen. Derudover agter man på længere sigt at opstille vindmøller
på Lynettens nord- og østside.
Et forarbejde peger på, muligheder for at etablere kystnære havmølleparker i Øresund ved Nordre Flint øst for
Der er langt fra mængden af mulige vindmøller på de
nævnte placeringer til målsætningens ambitiøse 130,
så Kommunen undersøger muligheder for at opstille
vindmøller i andre kommuner.
For at give borgerne mulighed for direkte medejerskab
virksomhederne i København få mulighed for at købe
andele i vindmøllerne. Gratis og uforpligtende forhåndsregistrering kan ske på vind@ke.dk, da Københavns
Energi står som bygherre for projekterne. Beboere inden
for 4,5 km af en given vindmølleplacering har fortrinsret
til investering i anlægget.
owu

I panelet er repræsentanter for kommunen,
skoleledelser og bestyrelser:
Birgit Lose og Niels Ploug
fra Døttreskolen
Anders Boesen
og Anja Clausen
fra Christianshavns Skole.

indbyggere på Christianhavn.
Kan skolerne klare tilvæksten?
Kan skolelokalerne udnyttes uden for skoletiden?
Kan man forbedre samarbejdet mellem de forskellige børne-og ungdomsinstitutioner på Havnen?
Hvad sker der på området ved børneinstitutionerne
ved Bodenhoff - nybyggeri ved Trekantsgrunden!
Kunne Louise Heibergs Have bruges bedre?
Døtreskolen ønsker sig et lavenergihus!
Christianshavns Skole vil være en ’eat-skole’ - hvad
betyder det?

Mødets anden del
Store vindmøller
på Refshaleøen
Broer over Laboratoriegraven og Dyssegraven
Sikker bydel
Ny bydelsplan - opstart
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Mindeord om Tata
Du, som rejser.

-

-

Du, som rejser.

-

-

-

-

rejse.

-

Dykkere i Christianshavns Kanal
Dykkere tjekker havbunden, før Nordea-fonden kan gå i gang med at
opføre Cirkelbroen ved indgangen til Christianshavns Kanal. Den rutinemæssige undersøgelse varer en uge og omfatter 1.800 kvm havbund.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktivitetsfestival for ældre

-

For alle ældre – også frivillige

Velkommen

-

-

1. februar 2012 kl. 10-14 i Krudttønden

Christianshavnerdreng ny
danmarksmester i fægtning

Aktiviteter

-

-

-

Mulighed for følgeskab
-

-

-

Vi ønsker stort tillykke med
sejren
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Nyåbnet Charcuterie & Vin forretning i Prinsessegade 50
Tekst og foto Basti
Eric Thirion åbnede den 20.
december 2011 ”Thirion”, en
delikatesseforretning. Den
byder på yderst velsmagende
charcuterievarer, vine og øl
fra Belgien.
Eric Thirion er selv fra Belgien. Han har arbejdet i
mange år med vin og har
stor ekspertise og interesse
for høj kvalitet. Som Eric
Thirion selv siger, kan man
lave dårlig vin på en god
drue, men ikke lave god vin
på en dårlig drue.
Idéen til at åbne denne charcuterie- og vinforretning opstod, for 10 år siden, da Eric
Thirions bror kom til Danmark på ferie. De var på vej
i sommerhus og skulle lige
handlet lidt forskelligt, ankom til sommerhuset og så

skulle der spises. Broderen
glædede sig til at smage den
lækre charcuterie pakke han
havde valgt, i den tro at det
var en skiveskåret dansk
kø d del ikatesse. Fl ot og
spændende så pakken ud og
broderen tog glædeligt hul
på lækkerierne, hvorefter
han udbrød: jamen, det er
siden har Eric Thirion haft
idéen om en dag, at kunne
tilbyde belgiske delikatesser
her i Danmark i sin egen
forretning.
Nu er idéen blevet til virkeudvalgte belgiske delikatesser kan nu købes i Prinsessegade her på Christianshavn.
Det har nogle skolebørn
opdaget og bruger nogle af
deres lommepenge på lidt
skåret pålæg, som de åben-

bart synes smager herligt.
Redaktionen var på besøg.
Fi k en rundvisning he lt
ind bagved i de nyinrettede
små lokaler med kølerum og
lager, som nøje er tilpasset
i temperatur og placering til
hver enkelt produkt. Det var
tydeligt at fornemme passionen og respekten til yderste detalje, som indehaveren
også i personlighed står for.
Kun det bedste er godt nok
på alle fronter. En længere
interessant snak med Eric
Thirion omkring fra ”jord
til bord”, samt smagsprøver
bekræftede at denne forretplevelser til rimelige priser,
som sælges i praktiske indpakninger i forskell ige
størrelser. Der kan ligeledes
nydes en charcuterie tallerk-

en fra Adenerne i Belgien,
anrettet på en keramisk
tallerken, fremstillet af keramiker Per Bo på Christianshavn, dertil serveres brød
fra Lagkage Huset, også
her på Christianshavn. En
udsøgt fornøjelse evt. med
følgeskab af belgisk vin eller øl til.

Al l e p rodu kte r er ude n
tilsætningsstoffer. Skinkerne er krydret manuelt
og har hængt i 16 måneder. Ardenerne er specielt
velegnet til fremstilling af
skinker pga. af den gode luft
i disse områder. Standarden
i Ardenerne for produkterne
er minimum 14 måneders

hængning for kødet. Thirions leverandør i Belgien samarbejder udelukkende med
3 gårde, hvor dyrene inden
slagtning lever i det fri.

fravær af alle laugets roere

virke. Men sådan en operation er ingenlunde gratis, og
med kontingentindtægter,
der i realiteten alene dækker normale, løbende udgifter, måtte udenforstående
bidrage pekuniært. Det har
Orlogsmuseet og en række
fonde og virksomheder –
ingen nævnt, ingen glemt
– heldigvis gjort.

igen muligt for glade travaljeroere at ro den 127-årige
chalup gennem Københavns
Havn, ikke blot til glæde for
sig selv, men så sandelig
også for mange andre. Og
hvis det havde været sådan,
at Christianshavns Travaljelaug fik royalties for hver
fotooptagelse, ja så havde vi
selv kunnet betale for hele
istandsættelsen af Kongen.

meget.
En pause i sit virke var
imidlertid uomgængeligt
for K o nge n. Gan ske l ig
menneskelige vilkår sætter alderen sine spor, og
på et fartøj af træ, bliver
nødvendigheden af en omfattende istandsættelse en
forudsætning for fortsat

Med deres velvilje blev det

Prøv selv et besøg hos Thirion.

Maritim-kulturel begivenhed i Københavns Havn
Af Claës Hagström
Nogen public event blev det
vel ikke, men havnens faste
folk kvitterede, og Kongens
fuldtallige besætning nød
det.
fravær fra sit rette element
var rochaluppen Kongen
igen på togt i havnen i oktober måned sidste år med
og Orlogsmuseets stander
vajende fra stævnen. 12
entusiastiske travaljeroere
var blevet trommet sammen og faldt forventningsfulde på fartøjet, da ordren
hertil lød. Da det statelige
fartøj kort efter var let, gik
turen op gennem Erdkehlgravens vande for at den
til anledningen mønstrede
besætning kunne vænne sig
til de nye forhold og blive
roet sammen. Og det gik
smertefrit, hvorfor der ikke
var indvendinger mod at

stå ud i Københavns Inderhavn, hvor de maritime færdigheder ville blive til frit
skue, mens efterårets vante
vejrl ig med rus k og re t
frisk sydvestenvind stillede
sine krav til besætningens
formåen.
Det gik over al forventning.
Havnebussernes fartøjsførere vinkede begejstret
til det fornemme fartøjs
besætning, og havnerundfarten med alle dens mange
blitzende passagerer fulgte trop. Skøn var fornemmelsen af at føle fartøjets
lette fremdrift gennem de
krusede bølger. Majestætisk
bev æge de Ko ng en s ig
sønden over midt gennem
h av ne ba ss i n e ts v an d e,
p ass e re de O pe ra s åv el
som Skuesp ilhus, mens
besætningen selv opførte
sin velkoreograferede optræden med løfte om mange

genoptrædener til ikke blot
besætningers, men også
tilskueres, glæde.
år for intet at regne, men
for Christianshavns Travaljelaug har det føltes som
en evighed. Frustrationerne
over at det prægtige fartøj,
bygget på Orlogsværftet i
1884 som en 12-årers chalup til det forrige kongeskib,
Dannebrog, ikke længere
stod til disposition, har
været udtalte. Og hvis Kongen selv kunne give sit besyv med, ville hun m/k klart
beklage sig over ikke at
være i sine rette omgivelser
og kunne løse sine opgaver,
som de senere år har været
at henlede opmærksomheden på Orlogsmuseet,
alt imens hun fornøjede sin
engagerede besætning med
sine fremragende søegensk-

Mandag d. 6. februar kl. 19.30

Tirsdag d. 14. februar kl. 20.00
Check også Høvlens venner på Facebook
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Så var det Jul – også for
Lokaludvalget!
Ô±µ¿´«¼ª¿´¹-³(¼»® · îðïî

Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²»®³(¼»® · îðïî
ïò º»¾®«¿®

ïò -»°¬»³¾»® øÝ¸®·-ó
¬·¿²-¸¿ª²»®¼¿¹»²÷

íïò ±µ¬±¾»®

éò ³¿®¬-

íò ±µ¬±¾»®

îèò ²±ª»³¾»®

ïïò ¿°®·´

éò ²±ª»³¾»®

ïçò ¼»½»³¾»®

îò ³¿¶

ëò ¼»½»³¾»®

îçò º»¾®«¿®

îçò ¿«¹«-¬

îèò ³¿®¬-

îêò -»°¬»³¾»®

îëò ¿°®·´
íðò ³¿¶
îéò ¶«²·

Ô±µ¿´«¼ª¿´¹-³(¼»®²» ¿º¸±´¼»- · ¼»² -¬±®»
-¿´ · Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²- Þ»¾±»®¸«-ô Ü®±²²·²ó
¹»²-¹¿¼» íìô µ´ò ïèòíðóîïòíðò Ó(¼»®²» »®
-°(®¹»¬·¼ô ¸ª±® ¼« µ¿² -¬·´´» -°(®¹-³;´ ±¹
µ±³³» ³»¼ º±®-´¿¹ ¬·´ ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬ò
Í» ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬- ¼¿¹-±®¼»²»® °;
©©©ò½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹òµµò¼µò

Í(¹ ±³ -¬(¬¬»
Ü« µ¿² -(¹» ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬ ±³ °»²¹» ¬·´
¿µ¬·ª·¬»¬»® ±¹ ¿®®¿²¹»³»²¬»® ¬·´ ¹¿ª² º±®
Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²ô ¼»® ¿²¹;® µ«´¬«®ô ·¼®:¬ô
-±½·¿´» º±®³;´ô ¾§«¼ª·µ´·²¹ô ³·´¶( ±¹ ·²¬»ó
¹®¿¬·±²ò Í» ®»¬²·²¹-´·²·»®²» º±® -¬(¬¬» -¿³¬
¿²-(¹²·²¹--µ»³¿»¬ °; ´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬¸¶»³³»-·¼» ©©©ò½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´ó
«¼ª¿´¹òµµò¼µ

êò ¶«²·
Ó»¼ «²¼¬¿¹»´-» ¿º ³(¼»¬ ¼»² ïò -»°¬»³ó
¾»® ¸±´¼»- Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²»®³(¼»®²» · ¼»²
-¬±®» -¿´ · Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²- Þ»¾±»®¸«-ô Ü®±²ó
²·²¹»²-¹¿¼» íìô µ´ò ïçòíðóîïòíðò Ó(¼»®²»

Ô±µ¿´«¼ª¿´¹»¬- Í»µ®»¬¿®·¿¬
Ø¿® ¼« -°(®¹-³;´ ±³ Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²- Ô±ó
µ¿´«¼ª¿´¹ô »® ¼« ª»´µ±³³»² ¬·´ ¿¬ ®·²¹» ¬·´
´±µ¿´«¼ª¿´¹»¬- -»µ®»¬¿®·¿¬ °; ¬´ºò êð íé èð ëè
»´´»® ³¿·´» ¬·´ ½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹à
±µºòµµò¼µò
Í» ±¹-; ©©©ò½¸®·-¬·¿²-¸¿ª²-´±µ¿´«¼ª¿´¹ò
µµò¼µ

Der jo – efter vellykket juletræsarrangement på Torvet – kunne nyde helligdagene.
Det nye år begyndte med
en lige så vellykket Nytårskur i Beboerhuset sal, hvor
henimod 100 borgere havde
fundet vej for at ønske vores
lokale repræsentation Godt
Nytår.
Men på trods af helligdagene, hviler sagerne jo ikke!
Et lille katalog over aktuelle
sager kunne se sådan ud:
Toilet og Torv:
I november blev der fældet
træer og gravet ud for at
stille et toilet op på Torvet.
Godt nok ikke just på det
sted, hvor man lokalt helst
havde set.
Inden jul blev der så lagt
udgravningen, skiltet med
”at her bygger Københavns
Kommune toilet” fjernet. Og
siden er intet sket.
Adskillige forespørgsler til
såvel høj som lav i Teknik og
Miljø Forvaltningen har ikke
resulteret i svar om, hvad der
er sket med toilettet.
Kan man håbe på, at
fornuften har grebet de involverede i forvaltningen,
og toilettet slet ikke kommer
på dette sted? Det ville være
dejligt!
Der er – som mange vil vide

– udarbejdet en tiltrængt
Prinsessegade. Bliver den
gennemført som planlagt,
m å de n me dfø re en beken gennem Prinsessegade,
hvorfor der slet ikke vil
være behov for den planlagte
nedlæggelse af busslusen.
Det er Lokaludvalgets hensigt at afholde et offentligt
møde om sagen, når vi får
den i høring.
Bydelsplan:
Der er lavet om på bydelsplanarbejdet.
Nu skal alle 12 lokaludvalg aflevere bydelsplaner
samtidig, så det kan fungere
som samlet input til kommuneplanen.
For bl.a. Christianshavn
betyder dette, at vi skal i
gang med en ny bydelsplan
nu – selvom arbejdet med
den forrige stort set lige er
afsluttet.
Vi skal debattere, hvor
mange ressourcer, der skal
anvendes på evt at gentage
processen – eller om vi skal
nøje os med ajourføringer,
hvor vi ikke nåede helt i
bund sidst.
Den gældende bydelsplan
kan ses på LUs hjemmeside.

funktionsperiode.
For at samle op på erfaringerne og optimere 2.
Halvleg afholdes et internt
seminar i marts.
Et af emnerne er bedre
borgerinddragelse.
Skulle du sidde med en
hører vi meget gerne fra dig!
Krøyers Plads:
Følgegruppen var før Jul på
inspirationstur i Skåne og
København.
Det skal nok have en god
effekt på det videre detailarbejde. Så foreligger der nu –
endelig – et lokalplanforslag.
Der er lykkedes os at få
høvlet noget af højderne –
men der bliver stadig tale
om et meget massivt byggeri, der vil tage luften fra
stedet (her tænkes IKKE på
presset for at få en bedre
tilpasning til omgivelserne.
Herudover spiller miljø,
bæredygtighed og tilgængelighed en stor rolle for os.
Poul

Midtvejsseminar:
Det siddende lokaludvalg er
nu midtvejs i sin første fulde

Er mandecenteret købt eller solgt?
Der er modstridende oplysninger om Mandecenterets
fremtid. Lederen, Winnie
Berendsson, er fratrådt, og
økonomien er åbenbart helt
til rotterne pga manglende
bevillinger.

i ”City-Avisen”, der har talt
med socialminister Karen
Hækkerup, har der været
tale om et betydeligt overforbrug i Mandecenteret – og
bevillingerne er derfor stillet
i bero.

Karen Hækkerup op fordrer til at søge ”overgangsstøtte” – på den måde
vil centeret kunne tilsikres
fortsat eksistens indtil situationen igen er normal.
De seneste oplysninger fra
lokale medarbejdere går dog

på, at der ikke er penge til
lønninger, men kun husleje,
og man derfor snart må
lukke. Har man ikke fået
søgt overgangsstøtte – eller
ikke fået den endnu? Det
vides lige nu ikke.

Men Mandecenteret er så
godt og nyttigt initiativ, så
det ikke skal have lov til at
gå ned.
Avisen vil derfor følge sagen nøje. Vi håber at kunne
bringe en opklaring i næste
nr. – og så snart vi har sikker

viden, vil den blive lagt på
vor hjemmeside:
www.christianshavneren.dk
p.

11

Christianshavneren nr. 1 / Februar 2012

Deltag i EU-quiz
bl.a. med Jesper Kleins, Flemming Jensens og MC Einars autografer.
Christianshavneren og Folkebevægelsen mod EU på
Christianshavn og i Indre By er i anledning af Danmarks
præmier.
Følgende præmier står på højkant:
vmand og illustreret af Eiler Krag.
2 stk. Gjøngehøvdingen af Jesper Klein og Flemming Jensen
(signerede af begge forfattere).

10 stk. krus fra Folkebevægelsen mod EU/Søren Søndergaard.
10 stk. Ib Spang Olsen plakaten “Gik det rigtigt til?”
De, der deltager i EU-quizzen og svarer rigtigt,deltager
i lodstrækningen om præmierne. Send dine svar senest
den 12. februar til fb@folkebevaegelsen.dk eller per post
til Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th.
1055 København K. Husk navn, tlf.nr. og adresse. De rigtige
svar og vinderne offentliggøres i næste nummer af Christianshavneren.

Spørgsmål om EU:
1) Hvilken statsleder fra et EU-land sagde til Helle Thorning-Schmidt ved et EU-møde i december: ”I står uden for. I
er et lille land, og du er ny. Vi gider ikke høre på dig”?
a)
b)
c)

Frankrigs præsident Nicolas Sarkozy
Storhertug Henri af Luxembourg
Portugals præsident Anibal Cavaco Silva

folkeafstemninger om EF og EU:
a) 2 gange (1992 og 2000)
b) 3 gange (1986, 1992 og 2000)
c) Hver gang (1972, 1986, 1992, 1993 og 2000)
3) Hvor mange EU-lande har afholdt folkeafstemning om
euroen?
a)
b)
c)

Alle EU-lande
Grækenland, Irland, Italien og Portugal
Kun Danmark og Sverige, der begge stemte nej

-

meldelse af EF?
a)
1982
b)
1986
c)
1989

8) Støtter Danmark forskning i atomkraft gennem EU?
a) ja
b) nej

5) Tillader EU salg af våben til diktaturstater?
a)
Ja
b)
Nej

a) sommerhusreglen og sikringen af Grønlands særstilling
b) undtagelser fra euro, forsvar, overnational retspolitik og
unionsborgerskabet
c) ingen ny undtagelser

6) Hvor mange af Europarådets medlemslande er ikke med
i EU?

10) Hvilket nordisk land har to gange stemt nej til medlemskab af EF/EU

a)
b)
c)

a) Island
b) Norge
c) Finland

2- kun Norge og Island
3 - kun Norge, Island og Schweiz
20 lande heriblandt Norge, Island og Schweiz

7) Hvornår kommer sagen om Lissabon-traktaten op i Østre
Landsret?
a) i marts
b) i juli
d) december

Venlig Hilsen
Birte U.Pedersen
kontakt person for komitéen

Invitation til:

Åbent hus man. d. 6. feb. kl. 1114.00 Der vil blive serveret

svampesuppe i dagens anledning
Alle er velkomne!
Kirkens Korshærs varmestue Fedtekælderen, som ligger
i bunden af menighedshuset Stanleys Gaard, genåbner
efter at have været lukket i 20 måneder på grund af
skimmelsvamp.
Det har været en lang sej kamp at få alle aftaler i hus,
med fælles indsats fra Vor Frelsers Kirke, Christians Kirke,
Velux Fonden og Kirkens Korshær.
I denne anledning vil vi gerne invitere brugere, naboer,
samarbejdspartnere, erhvervsdrivende og andet godtfolk på
en skål varm svampesuppe og vise rundt i de nyrenoverede
lokaler.
Vh medarbejderne i varmestuen Fedtekælderen
Overgaden oven Vandet 6a

efter skimmelsvamp
Nu har Fedtekælderens frivillige og lønnede medarbejdere siddet på bænken længe nok

Foto: Fedtekælderen
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30/1 Mandag kl. 20:00 entré: 20,- Genre: åben scene

ÕËÔÌËÎÍßÔÑÒÛÒ

Ö¿²«¿® ó Î¿ª² Í½±¬¬ Ê¿®ª·²
CHIAPAS UDSTILLING

01/2 Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country

Ô·¬¬´» Ê·´´¿¹» Ý±«²¬®§ Ó«-·½ Ý´«¾
Feat. Fistful Of Dollars

2/2 Torsdag kl. 21 :00 entré: 50,- Genre: sigøjnerjazz

Ü¶¿²¹± Î»·²¸¿®¼¬ Ö¿³
3/2 Fredag kl. 19:30 entré: 140,- Kr Genre: swingjazz/dans

Í©·²¹ Þ¿´´ ó øÞ×Ù÷ Þ´«» Ø¿®´»³ ø· -¿´»²÷

8/2 Onsdag kl. 20:00 entré: 30,- Genre: sangskriverkoncerter

Ì®¿ª»´´·²¹ Ø»¿®¬- Ý´«¾ ªñ Õ®·-¬±ºº»® ß«¹«-¬
Ì·®-ò ¼ò íïñï

Ì±®-ò ¼ò îñî

Ì·®-ò ¼ò éñî
10/2 Fredag kl. 21:00 entré: 70,- VINTERJAZZ Genre: Jazz/pop

Ì±®-ò ¼ò çñî

Ì·®-ò ¼ò ïìñî

Ì±®-ò ¼ò ïêñî

17/2 Fredag kl. 21:00 entré: 50,- Kr Genre: Singer-songwriter

Ì·®-ò ¼ò îïñî

ÊÛÍÍÛÔ ªñ ß²¼»®- Ó¿¬¸·»-»²
Ì±®-ò ¼ò îíñî
24/2 Fredag kl. 21:00 entré: 40,- Kr Genre: jazz

Ó¿¹²«- Ì¸«»´«²¼

Ì·®-ò ¼ò îèñî

27/2 Mandag kl. 20:00 entré: 20,- Genre: åben scene

-»®ª»®»¼» ¾·´´»¬¬»®ô -±³ ·µµ» »® ¿º¾»-¬·´¬ · ¬·¼»ò
Ü»® µ¿² ¾»-¬·´´»- »² «¹» º®»³ò

ó

ÕËÔÌËÎÍßÔÑÒÛÒ

