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Udstillingen: Forandring i billeder

ØLBRYGNING

Af: Carga - Romen - Anastasia Keller - Genia Jensen,

BRYGGE DIN EGEN

Kunst på Vej

Du kan stadivæk

Kolorit, Genbrug og Design

Kunst på Vej
vores liv for altid, samt de små forandringer, som næsten ikke

Udstillingen præsenterer:

02/06 Lørdag aften - Entré.

Rock Sitar meet Copenhagen -

Guitar undervisning for børn og voksne v./Søren

02/06 Lørdag eftermiddag kl. 16:00 Fri entré

Cirkeldans

tlf.: 32 59 57 29.

Alle kvinder har foruden det tilfælles, at de i årevis har været

Croquis

Filmklubben Videodromen

Nærværsmeditation v. Ole Sivertsen

La Boca tangosalon
Lokaler
byr: 10 kr.
Lokaler til fester

ÅBNINGSTIDER:

Lån en ladcykel

17-19. Du skal bestille tid, hvis du ønsker rådgivning.

KL. 1 3.00 - 24.00
WWW.BEBOERHUS.DK
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Om jeg læser
Christianshavneren?
Ja, jeg skriver da i den!
Og det ka´ du også......

Forår ved Udenrigsministeriet.
Foto: Mortan Jakobsen

PRÆSENTERER

Ê»²´·¹ ¸·´-»²
Ø¿²²» Þ¿§
Jeg er uddannet Ergoterapeut, Kranio sakral terapeut RAB,
Ansigtsløftningsterapeut A.L.T., Organ og Bindevævsmassør.

ESTER BROHUS
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GUDSTJENESTER

ØKOLOGI, KÆRLIGHED OG ILDSJÆLE

4. maj, St. Bededag, kl. 10.30: Peter Birch
6. maj kl. 10.30: Selma Ravn
12. maj kl. 12.00: Dåbsgudstjeneste v. Selma Ravn
13. maj kl. 10.30: Selma Ravn
17. maj, Kr. Himmelfartsdag kl. 10.30: Peter Birch
19. maj kl. 12: Dåbsgudstjeneste v. Marlene Lindsten
20. maj kl. 10.30: Marlene Lindsten
27. maj, Pinsedag, kl. 10.30: Peter Birch
28. maj, 2. pinsedag, kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste
i kirkehaven v. Selma Ravn

BÆREDYGTIGT BYGGERI
MATERIALER
-

Perlitte isolering i gulve i brusenicher og i hamamkuppel
Energiglas i forsatsrammer
Lindoliemaling og miljøvenlig maling
Keimprodukt og kalk i baderum, Hamam og vaskeri
Væg af ubrændte lersten med indfarvet lerpuds som brand og lydvæg mod
beboelse
Lerpuds på vægge i tilbygning, behandlet med American Clay
Hygrotermiske egenskaber i fugtigt miljø fra Hamam og bad
Lergulve i mellemgang og tilbygning behandlet med linolie og bivoks.

Natkirke hver fredag kl. 20-23
(OBS! dog ikke 4. maj).

Miljøvenlige loftplader i tilbygning
Brædebeklædning behandlet med trætjære

ENERGI
-

Klokkekoncerter:
Torsdag den 3. maj kl. 15: Lars Sømod
Torsdag den 10. maj kl. 15: Peter Langberg
Torsdag den 17. maj kl. 15: Lars Sømod
Torsdag den 24. maj kl. 15: Peter Langberg
Torsdag den 31. maj kl. 15: Lars Sømod

Loppemarked på kirkepladsen
2. pinsedag kl. 12-16

Solceller
Energiglas i forsatsrammer med varmegenindvinding - Leningradvinduer
Finsk masseovn – til opvarmning af hamam, samt vandbåren opvarmning af
navlesten, gulv og vægge i hamam og gulv i tilbygning
Varmegenvinding på hybrid ventilationsanlæg
Naturlig ventilation med genbrug af de oprindelige ventilationskanaler fra 1909
Rørføring forberedt for gråt spildevand til toiletter og vaskeri
Genbrug af brusevand til fodbade, ved brusere i det gamle kvindebad
Varmegenvinding på det varme spildevand ved hjælp af Hei-tech.nl

GENBRUG
-

Genbrug af byggematerialer i forbindelse med renovering og ombygning
Genbrug af eksisterende vandrør til fremføring af elinstallationer og fremtidig
genbrugsvand til toiletter og vaskemaskine.
Lånte og genbrugs møbler/lamper – fra Københavns Rådhus og Christianshavn
Genbrug af italienske mosaikker til kunstprojekt i mellemgang ved Hamam
bad af Susanne
Mertz

I DET DAGLIGE
-

Økologiske sæber og olier til badning og Hamam
Økologiske produkter til rengøring og vaskeri - Ecovert
Økologiske råvarer til cafe (kaffe, the, Wellnessdrik, frugt og tapas)

FREMTIDEN

dets nye tilbygning
- døbt
“Det lille palæ”
foto Marie Markus
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Vil du være forfatter?
Børn og unge med forfatterdrømme kan nu
komme på skriveværksted en weekend i maj.
Kurset er delt i to aldersgrupper: Børn fra 3.-6.
klasse og unge fra 7. klasse til 18 år.
Hvis du drømmer om at blive forfatter og er
mellem 9 og 18 år, har du nu chancen for at komme
på et kursus, hvor du får tips og skriveøvelser til at
blive endnu bedre. Forfatter Camilla Wandahl og
folkeskolelærer Charlotte Lerche afholder nemlig
to skriveværksteder for skriveglade børn og unge i
weekenden d. 26.-27. maj. Det er Skriveværkstedet.
dk, der også holder kurser for skriveglade voksne,
der står bag, og kurset afholdes i lokalerne på
Christianshavn.
På kurset kan du lære mere om
skrivehåndværket: ”Vi skal for eksempel arbejde
med, hvordan man kan bruge sanserne til at gøre

kommer til at afprøve det i praksis via skriveøvelser.
Hvis du har fået lyst til at være med, kan du læse
mere på www.skriveværkstedet.dk

sine beskrivelser mere levende” fortæller forfatter,
Camilla Wandahl, der blandt andet er kendt for
pigeserien Veninder for altid.
”Mange børn og unge synes, at det er sjovt og
overalt, det handler bare om at se dem, fortæller
folkeskolelærer Charlotte Lerche, der til dagligt
underviser på en folkeskole, hvor hun også leder et
skriveværksted for skolens unge.
På kurset får du en introduktion til skrivebegreber
som fx plot, personer og beskrivelser – og du

Litteraturhistorisk Bogfestival
28. april 2012 på Christianshavn ved Christianshavns Vold,
Ved Stadsgraven mellem Vagthuset, Ravelinen
og Bastionen - kl. 11.45 til 17
I år kan du høre alle slags historier ved
Christianshavns Bogfestival. I år med temaet
historie, der strækker sig fra kærlighedshistorier
med Maria Helleberg til Bi Skaarups madhistorier
med smagsprøver.
Desuden kommer Knud Romer, Morten Sabroe,
Niels Skousen og Anne Marie Mai.
De sidste 8 år har Christianshavns Bibliotek og
forskellige samarbejdspartnere stået for en årlig
bogfestival på Christianshavn. I 2011 besluttede vi

I 2012 er valget faldet på de historiske huse ved
Volden, Ravelinen, Vagthuset og pladsen ved
Stadsgraven langs Torvegade på Christianshavn.
Stederne er centrale med smuk udsigt til vand mv.
Her bliver sat et stort telt op. Desuden er der igen
bogsalg fra private, foreninger og boghandlere.
Formålet er som før: at præsentere god litteratur i
bliver inspireret og interesseret i litteratur.

og tematisere programmet efter stederne.
Således havde vi sidste år arrangementer på

Christianshavns Bibliotek

temaet krigslitteratur.

”Av for Helgoland”
Filmen vises for første gang offentligt
onsdag, den 9. maj på
Christianshavns Bibliotek
Ved Københavns nye strandparks anlæggelse ved
Amager Strand, blev i 2003 det gamle Amager Helgoland
revet ned. Det var tragisk for de garvede gysere, der ikke
ville af med deres elskede Helgoland. Nostalgiske glimt,
mystikken, følelsen og stemningen derfra er bevaret i

der er ikke meget tilbage, men masser af frisk luft...

er særdeles mørkt, og får aldrig de lyskvaliteter som
herskede før.
Filmen varer 40 min.
tekst og foto:
Annie Hedvard
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Bibliotekets
Onsdag den 2. maj kl. 19 fri entré
A Night to Remember
For 100 år siden forliste Titanic. Vi mindes den tragiske
Filmen er baseret på Walter Lords bog af samme titel
der spejler sig i Voldgraven.
fremkaldes over
Fristaden af de mange
omkringliggende
vandområder . Og
det foregår i en psykedelisk
tydeligt stritter op.
Marios 0rozco er
Boston Akademy of Arts.

Onsdag den 9. Maj kl 19 - fri entré
sted.

medstifter til hiphopbandet

-

- vi er tilbage med masser af nye tilbud til
efteråret god sommer

og mange andre
Oplev hvordan en danskskildrer den landlige side

Marios Orozco på Gallopperiet
Stadens Museum for Kunst, Christiania
Christiania Contemporary Art Gallery
4.-27. maj 2012
Fernisering fredag d.
4.maj kl. 16-20 m. hiphop
Den dansk-mexicanske
hiphop kunstner
Marios Orozco vendte
nyligt tilbage til
maleriet og viser i
maj måned et udvalg
af en hæsblæsende
produktion af

Christiania prospekter
fra 2011-2012.

midt i en Storby.
Christiania Contemporary

downtown.
Marios Orozco har i stedet
www. gallopperiet.dk

skildrer Christianias
koncentrerende sig
omkring Christiania
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Kom til artist talk
den 2. maj kl. 16.30 2012 i Lerværkstedet på Statens
Værksteder for Kunst.
Betonfacader med keramiske kvaliteter
Her fortæller Anja Margrethe Bache og John Gibson om
deres arbejde med at udvikle glaserede betonelementer til
bygningsfacader. En proces, der kræver æstetisk fornemmelse og ingeniørmæssig materialeviden.

Irma Clausen
Multikunstner på Christianshavn, udstiller sine værker i
Galleri Kirk på Kirkegårdsvej 25 B på Amager. Galleriet
har åbent dagligt: 10,00 - 15,30.

I Lerværkstedet på Statens Værksteder for Kunst skaber
John Gibson og Anja Margrethe Bache keramisk glaseret
beton som storskala facader. De arbejder med hver deres
udviklingsprojekter, men med en udvidet dialog imellem
projekterne. John Gibson er keramiker og udfolder keramisk
glaseret beton som massive betonelementer, som en kombination af letvægtsbetoner og betonbindere. Anja Margrethe
Bache er ph.d. i arkitektur, civilingeniør og billedkunstner
tager udgangspunkt i højstyrkebetoner og den ultratynde
godstykkelse.

Anja Margrethe Bache fortæller: ”Vi arbejder her mellem
fagområder som kunst, design, arkitektur og ny materialeteknologi. Vi tager udgangspunkt i eksisterende materialer og
laver dem om efter materialefysiske teorier.”
Anja Margrethe Bache transformerer højstyrkebetoner fra
industrien. Hun redesigner dem i forhold til nye æstetiske
kvaliteter og materialefysiske og brudmekaniske teorier:
”Målet på sigt er at opnå ultratynde godstykkelser og store
skalaer, som i dag ikke er kendte for keramik. Det er også
glasur, som giver en samlet visuel fortælling – og at det ikke
skal være sårbart overfor stød og revner.”
Til artist talk’en er der mulighed for at møde John og Anja
midt i processen, se prøver og høre mere om udfordringer
og muligheder.

Udstillingen slutter den 16. maj.

Teater i Overgaden

Fernisering i
Bomhuset
Maleren Signe Bjerre udstiller i Bomhuset.
Avisens udsendte, Anvar Tollan var med.
Foto: Anvar Tollan

Mit menageri
En udstilling med malerier af Maria Klemi fra Christianshavn. Hun udstiller billeder fra forskellige billedserier,
som viser hendes bredde i forhold til motiver, udtryk og
malemåder.
Hun ferniserer i Galleri Naif lørdag den 28. april kl. 13,00
- 16,00 på Islands Brygge 1 B.
Udstillingen har åbent: onsdag - søndag kl. 11 - 18, og den
slutter søndag den 13. maj

Teater Lucky Motel sætter en anderledes forestilling op på
Overgaden – Institut for samtidskunst på Christianshavn
d. 1.-3. juni 2012. Det unikke i forestillingen ligger i, at
det er en række installationer, der appellerer til sanserne
og sætter fokus på det smukke i det daglige liv, alt sammen bygget op over den amerikanske avantgardeforfatter
Gertrude Steins digtsamling, Ømme Dupper, der samtidig
lægger navn til forestillingen. Projektet kører i et stræk over
48 timer og ideen er at publikum kan komme og gå som de
lyster og tage ophold i universet i kortere eller længere tid.
Til afviklingen af forestillingen har vi søgt efter frivillige og
statister koncentreret på Christianshavn og på de kreative
skoler på Holmen.
Indtil videre har vi 48 frivillige og statister, der ønsker
at deltage.
Vi er selvfølgelig meget interesseret i at udbrede kendskabet til projektet på Christianshavn, da et af formålene
med forestillingen er at skabe et 48 timers mødested for
forskellige målgrupper – også folk som ikke normalt ville
gå i teatret eller på kunstudstilling.
Vi tænkte, det kunne være spændende for christianshavnerne at høre om projektet, som også omfatter det lokale
byrum.
Stephanie Stadager og Laura Schultz
PR-ansvarlige
Laura Luise Schultz
Assistant Professor, Ph.D.
Department of Arts and Cultural Studies
Theater and Performance Studies
University of Copenhagen
Karen Blixensvej 1
DK-2300 Copenhagen S
+45 3532 9355
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De første skridt
-

-

Qanga
-

-

-

udtryk.
Hvorfor tegneserie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jane Lytthans
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Jane Lytthans

Maleri fra 2011
af den færøske
kunstner Heidrik
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5. maj

foto ved Birger Andersen

Den årlige højtidelighed i forbindelse med Danmarks befrielse
5. maj ved mindesmærket på Volden for faldne frihedskæmpere
afholdes kl. 15.
De ”5 mørke år” og dem, der kæmpede, skal fortsat huskes, så
historien aldrig gentager sig. Alle er velkomne.
Der vil blive lagt blomster, sunget et par sange og holdt en tale.
I år taler Anton Nielsen.

Cykelkælderen lukker

Orla og hunden Tikki
tekst og foto: Marie Markus

Orla, eller som han også hedder i folkemunde “Den lille
cykelhandler på Christianshavn, nemlig den i Torvegade
28 og den på Christiania. Men altså: Orla lukker butikken

Vi ruller ud
- til Refshaleøen
Raketter og beach volley

Tag med Christianshavns Lokaludvalg på bustur den 2.maj
sjældent kommer. Hør om planerne for Refshaleøen og om indendørs beach volley
og fremtidige astronauter. Her kan du også få
gode idéer til, hvordan du selv kan lave aktiviteter på Refshaleøen.

Grøn sti langs voldanlægget

Første stop på turen er ved voldanlægget nord for Christiania, hvor vi
snakker om muligheden for en grøn sti, fra Langebro til Refshaleøen, så det bliver
muligt at cykle i dette skønne område.
Vi slutter på Halvandet med lidt vådt til ganen.
Turen er gratis og starter den 2. maj kl. 18.00
ved Christianshavns Beboerhus og slutter igen
ca. 21.00 samme sted.Vi byder på en sandwich
og lidt at drikke på vejen.
Husk at tilmelde dig på mail: tima@okf.kk.dk
senest fredag den 27. april kl. 12.00. Først til
mølle!

christianshavnslokaludvalg.kk.dk
facebook.com/christianshavnslokaludvalg

gang, fortæller han, så nu må det være nok. Jeg har jo næsten
tilbragt næsten hele mit liv i den her kælder, først havde
jeg blikkenslagerværksted og så nu cykelsmed i de sidste 35
år. Der er efterhånden også så meget bøvl med indbrud og
hærværk, så jeg er glad for at stoppe.
Forretningen er åben mellem 12 og 15 et stykke tid. Jeg
spørger hvilken dag? Nøhmhmm siger Orla, det er sådan
hver dag, hvis jeg altså er her.
Vi ønsker cykelsmeden et lykkeligt otium sammen med
Tikke.

Kranio-Sakral Terapi
ttet ind på Christianshavn
Stanley Rosenberg Instituttet, Danmarks førende institut
En blid og behagelig terapiform, der v.h.a ganske lette tryk
kan lindre fysiske og psykiske lidelser.
”Danskerne og særligt Københavnerne har for alvor taget
kranio-sakral-terapien til sig,” udtaler de to institutejere
Jacob Stenbirk og Tony Allen. ”Vi har i løbet af de seneste
år set en markant stigning i efterspørgslen på og accepten
af alternative behandlinger, herunder kranio-sakral-terapi.
Mystikken er ved at forsvinde, og mange mennesker oplever,
at en krop i balance er vejen ud af smerte og til sundhed. Og
de kommer til os, fordi de ser, at her er vejen overskuelig
kort.”
Stanley Rosenberg Institut behandler mange af de samme
problemer, som man ellers ville søge fysioterapi, kiropraktik
eller andre behandlingsformer for, herunder smerter i ryg,
hoved og nakke såvel som stress, angst og depression.
”Vi møder rigtig mange fortvivlede forældre, der enten har
en baby med kolik eller har børn i skolealderen, der kæmper
med hyperaktivitet med deraf følgende koncentrationsbesvær og indlæringsproblemer. Børn påvirkes ikke af, om noget
kaldes for ”alternativ behandling” eller ej. De reagerer alene
ud fra, om det virker. Og det gør det.”
af København. ”Vi ønsker at være der, hvor vores kunder
og kursister bor og færdes. For os betyder Christianshavn
modernitet, frisind og åbenhed. Og det er lige netop derfor,
at vi har valgt at slå os ned her,” siger Jacob Stenbirk og
Tony Allen.
Stanley Rosenberg har i alt 14 behandlere og undervisere
fordelt på hovedkvarteret på Christianshavn og deres afdeling i Silkeborg. Mere info: Stanley Rosenberg Institut, Dronningensgade 66, 2. sal 1420 København K Tlf: 86 82 04 00
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Det var jo lige
Påske………
Men i virkeligheden kan
man jo sagtens spise lam
stadigvæk. Faktisk – med
den tidlige Påske, vi havde i
år – er lammene måske lidt
bedre nu. Jeg legede lidt med
en lammebov. Dansk lam – i
dette tilfælde Grambogård,
men det kunne også ha været
marsklam eller hammerlam
– men lam, der var friskt
slagter var rar og udbenede
boven (det koster ikke ekstra!). Så hakkede jeg en
blanding sammen af hvidløg,
mynte, persille, citronskræl
(ØKO!!), salt og peber. Ind
i ”udbeningssåret ”, snør
sammen med kødtråd. Ind
i ovnen – 160 grader i ca. 2
timer. Husk at lægge benene
fra udbeningen i bunden af
bradepanden.
På et tidspunkt er de to
timer gået –
når det er ved
være tiden –
s ti k l id t t i l
lamm et, så
du har en
fornemmelse
af, hvor vi er
i stegningen
– nye, det kan sagtens fås
nu uden at koste en bondegård. Når du tager lammet
ud og lægger det over på
skærebrættet, skal det alligevel (dækket med alufolie)
komme sig et kvarters tid. I
mellemtiden har du hældt
en god sjat Noilly Prat ned i
bradepanden og skrabet alt
det brændte af, så det har
blandet sig med hedvinen.
Gennem en sigte – ned i en
kasserolle. Evt. Xtra lammefond, hvis du har – salt
og peber – kog ned – jævn
med smørklatter for svagt
blus. Smørbønner – også
kaldet flade bønner – de
der store, grønne bønner –
skylles, nippes for blomst
og stilk – og ristes hurtigt i
sydende smør. Citronsaft og
hvidløgssprøjte på. Herefter
på bordet med foretagendet
hurtigst muligt – mens det
hele endnu er varmt – lammeboven skærer du vel ud
smørbønner + sparsom, men
smagsrig sauce. Så mangler
kun en ting – en god. kølig
Côtes du Rhone – husk at
købe rigeligt.
Tivoli er åbent - frem
med de små røde….
Mange år er det således,
at de første par uger efter
Tivolis åbning er fjordrejerne
uforskammet dyre – Grøften
dræner markedet – men
når vi så når ind i en lun
periode i slutningen af april/
begyndelsen af maj – vokser
tilførslen til markedet og de
levende rejer bliver til at
komme i nærheden af. Billigt
bliver det aldrig mere – men
der er perioder, hvor almindelige mennesker også kan
være med – følg med på prisO g hv o r fo r e r d e t s å
vigtigt? Jo, fjordrejen er
en helt speciel, udsøgt delikatesse, som kun fås i

Danmark og allernærmeste
omegn. Smagen er noget andet end alle andre rejer. Du
kan købe den færdigkogt og
pillet – men så må du hellere
tale med din bankrådgiver først. Men
du kan også koge
den selv - og i fulde
drag nyde denne helt
enestående delikatesse. Her er mi n
måde at
gøre det
på, når
marke d e t
tillader
denne
sjældne
luksus:
K ø b
levende
rejer, jo

mere levende, jo bedre smag.
½ kilo rækker til 2 meget
højt belagte madder. Lav en
kogelage: vand, en nævefuld
salt, en skefuld sukker og en
sjat krondild bringes i kog.
Når det koger, hælder du rejerne derned (de dør aldeles
strax). Når de er blevet røde
og vandet er ved at komme i
kog igen, er de færdige.Tag
dem af – hellere for tidligt
end for sent – og lad dem
køle af i kogevandet, indtil
de er til at røre ved. Og så
kommer tålmodighedsopgaven: de skal pilles. Sæt
dig hyggeligt (med et glas
af noget, du rigtig godt kan
lide – (ryger du, tænd en
god røg) og giv dig i kast
med det. Du hælder rejerne
over i et dørslag, tager en
mindre skål til de færdigpillede rejer, stiller det hele
på en gammel avis, du kan
lade skallerne falde på, og
går i gang. Tag en reje op,
et let klem på maven (af
rejen), vrid rygskjoldet af
sammen med hovedet, tryk
på halen (igen rejens) og
hiv haleskjoldet af. En reje
ned i skålen. Og det gør du
så bare X antal gange. Det
går kluntet i begyndelsen,
men du får hurtigt taget.
Regn med, at ½ kg tager 3045 minutter. Og så kommer
nypillede endnu lune rejer,
en skive frisk surbrød, koldt
smør, en iskold rød Aalborg
(nogle foretrækker knastør
hvidvin – Chablis?) og du
kan ikke komme tættere på
saligheden i levende live. Per
Aspera ad Astra!
Rejer, Lam
-was willst du denn mehr?
Lidt dessert? OK, den søde
tand? Nu er vi jo alligevel
ude på skrammer i denne
måned. Få fat i nogle friske
august – men opskriften kan
gemmes,) Grønthandleren
er sikkert leveringsdygtig.

Flæk de
modne
figner
og læg
dem i et

Hjem til Mad!
Igen i år arrangerede Junior Chamber Ørestad madlavning med de hjemløse. En række virksomheder – Lagkagebageren, WP Kød, Chr,havns Frugt og Grønt, Grønsagen på
CA, Gorms Pizza, Nyhavn 14 og Magstræde 16 – har doneret
fødevarerne, Beboerhuset lagde lokaler til, Junior Chamber v/ Rikke Ager
orga-niserede og
kokken e G orm
Wisweh og Kasper
Mansberg rørte i
gry derne . S te mningen var – som
det vil ses – høj
og hyggelig. Man
h åbe r a t k un n e
gentage arrangementet næste år
– og så må det jo
efterhånden være
en tradition.

opad. Stænk dem med mørk
rom og strø dem med vanilliesukker. Ind under en
knaldhed grill til sukkeret
er karamelliseret. Server
med iskold creme fraîche og
mere af den mørke rom – eller måske en god portvin.
Tja, og sådan gik denne
måned – jeg tror, vi i næste
måned bliver nødt til at
koncentrere os om amagermadder og vandgrød. Men
indtil da:
Bon Appetit!
Madam M.

poul.

De Spisende

Kokkene

Rikke Ager
foto: poul

22

Brusende vand. Hvide skumsprøjt. Frådende
strømhvirvler. Iført våddragt, hjelm og
redningsvest sidder du i en stor gummibåd, som
suser mod en kæmpe sten, der stikker op ad det
oprørte vand.
Styrmandens kommandoråb overdøver vandets brølen:
”Bagbord hårdt baglæns! Styrbord fuld kraft frem!” Den
seks mand store besætning adlyder og stikker padlerne i
vandet. Båden drejer og styrer millimeterpræcist uden om
stenen og fortsætter i fuld fart videre ned ad strømfaldet.
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Sådan nogle oplevelser kan man få ved at dyrke rafting.
En udfordrende sport med masser af action. Rafting er
for alle. Og Rafting Club Copenhagen tilbyder træning
for unge i alderen 15-17 år.
Træningen foregår tirsdage fra kl. 18.30-20 på
Holmen, Arsenalvej 5, 1436 Kbh. K.
Første gang er tirsdag d. 8. maj.
Der er plads til 12 unge på holdet, og det er to trænere

Hunde på Volden
Tekst og foto: Bo
går
jeg på den del af Christianshavns Vold,
som omfatter Elefantens, Panterens og
Enhjørningens Bastion sammen med
min labrador - Mille. Hun er en rigtig
morgenhund, så vi møder måske kun
diløber.
Anderledes er det om eftermiddagen,
hvor der er mange hunde ude, både
på stien langs Stadsgraven og oppe
på Enhjørningens Bastion. Her må
hundene nemlig løbe frit, og her mødes
hundeejerne.
På årets hidtil varmeste eftermiddag
mødte Mille og jeg, som det kan ses på
billedet, Serpeo fra Equador og hans
hund Neo på Enhjørningens Bastion.
Vi havde ikke mødt hinanden før, men
en snak om at være spansktalende og
så blive dansktalende. Så jeg vil tro,
at næste gang vi møder hinanden på
Christianshavn, vil vi hilse genkendende og måske veksle et par ord.

fra det danske rafting landshold, der varetager
træningen. Klubben stiller alt nødvendigt udstyr til
rådighed. Fra maj til oktober træner holdet udendørs på
vandet, og i vintermånederne rykker holdet indendørs
til styrketræningslokalet og svømmehallen.
Læs mere om rafting på www.rafting.dk. Kontakt og
tilmelding :
Michael L., tlf. 25 14 20 68
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I april sluttede
foråret...I hvertfald
Carsten Dahl besøgte os og gav - som sædvanlig - en
fremragende solokoncert. Og det var så april koncerten i
det nye koncept. Næste gang bliver t festival´en, der begynder 5. juli. Vi har 13 topkoncerter på 10 dage, så glæd
jer. Nærmere i næste nummere af avisen.
KH

Christianias sommergave til
Nemolands Gratis
Søndagskoncerter
Vil igen i år, præsentere de nye
og hotte
sammen med de mere

enestående koncertoplevelser,
helt tæt på kunstnerne i et
rart og folkeligt miljø,
hvor alle kan føle sig
velkomne.

at høre netop dem, som
står foran det helt store
gennembrud.
I Got You On Tape, Choir Of

Wafande, Lukas Graham, MC
Einar, Primetime Massive,
Børn og Venner af Fristaden,
optræder alle på hjemmebane.
Koncerterne giver også plads
til nogle mere ”voksne” navne.
Guitar legenden Billy
Thyborøn,
og Country sangerinden Ester
Brohus giver koncert i haven.
Endelig bliver der mulighed for
et gensyn med Sussie & Leo
På hjemmesiden www.
nemoland.dk kan man se hele
programmet.
Bliv ven på Facebook og få
aktuelle koncertinformationer.
Eller kom hver Søndag ved
halv seks tiden, og få en
oplevelse.
Sluk tørsten i Baren og nyd
”Dagens Ret” i Restauranten.
Nemoland, Haven i Hjertet af
Christiania er åben alle dage
fra kl. 10-03.

etablerede navne
fra den danske musikscene.
Fallulah, Veto, Dúné og
Nabiha er nogle af de mange
artister,
der giver koncert på den
udendørs scene, i haven på
Christiania.
Hver søndag fra 20. Maj til 26.
August kl. 18 og kl. 20.
kan man ganske gratis få 2

Den hyggelige have, perfekt
lyd og nærkontakten,
er efterhånden blevet
Søndagskoncerternes
Kendetegn.
”Det er på Nemoland man
hører dem først!!”
Og det bliver der bestemt ikke
lavet om på i 2012
Tværtimod er der igen denne
sommer store chancer for,

Young Believers, Panamah,
Flødeklinikken,
Ulige Numre, Pato Siebenhaar,
Catbird, Vinnie Who, Per Vers,
Kesi og Rasmus Walther er
blandt mange af de nye navne
der kan opleves live denne
sommer.
Det er ikke kun ”Stjerner
udefra” der gæster Nemoland.
Christiania kan heldigvis
også selv levere musik af høj
kvalitet.
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Nyt fra Lokalrådet
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Lokalplanen for Krøyers Plads
har været i høring indtil 20. april
Lokalplanen for hele “Strandgade nord” har været i høring indtil 20. april. “Strandgade
Nord” er hele Wilders Ø, hvor alle matriklerne i den nuværende lokalplan må bebygges
med op til150 %. Men I den nye lokalplan må kun Krøyers Plads bygge op til over 200%.
Christianshavns Lokalråd har sendt et høringssvar, hvor vi dels spørger, om det er
lovligt at tildele nogle matrikler, her Krøyers Plads, en højere bebyggelsesprocent på de
øvrige matriklers bekostning? Vi forholder os naturligvis også både til byggehøjden og til
massiviteten af det voldsomme byggeri, som vi mener både vil genere naboerne med store
skyggevirkninger og fremvise en massivitet, som uundgåeligt vil skabe en barriere-virkning
mod Inderhavnen. Lokalrådet kunne ønske sig, at NNC havde lært mere af den folkelige
opposition overfor “de fem tårne”, som ligeledes “faldt” på højden og massiviteten, selvom
de ikke havde nær så stort byggevolumen, som det aktuelle byggeri vil få.
Lokalrådet ønsker også for beboerne i Strandgade, at NCC sørger for at al arbejdskørslen
gaden .
Det er den sidste christianshavnske byggegrund langs Inderhavnen - før Christiansholm
(Papirøen) bliver forladt senest 2017. Christianshavns Lokalråd vil snart forsøge at være
med i en debat om de mange muligheder, som Christiansholm kan give christianshavnerne.
Prinsessegade. Derfor er det vigtigt at tænke på en indretning af øen, som ikke genererer
Broerne
Københavns Kommune har travlt med at etablere landfæstning til de kommende broer
frygter det værste.
Christianshavns Lokalråd har sendt en anke til Natur- og Miljøklagenævnet, da lokalrådet ikke mener, at det er i orden, at den ene forvaltning i Københavns Kommune har givet
dispensation til en anden forvaltning, så de frit kan bygge en bro over Laboratoriegraven.
Erfaringen siger, at det får man ikke noget ud af, men derfor bliver det gjort alligevel, da
lokalrådet tror på en større gennemsigtighed i styringen af de københavnske forvaltninger.
Bedre lokaldemokrati
Lokalrådet er begyndt en god snak om, hvordan vi får en bedre lokaldebat, som samtidig
bliver hørt både i Forvaltningerne og hos politikerne. Vi mener, at der må være en mulighed
for en bedre overenstemmelse mellem de mange gode ord om borgerinddragelse og den
fornemmelse, vi borgere får af at være inddraget med en hensigt, som også gavner os - og
ikke kun bystyrets forskellige måder at vise virkelyst. Lokalrådet har i mange år deltaget
i samarbejder med bystyret, og vi ved, at der er mange, som vil borgerne det bedste. Det
håber vi, de vil blive ved med - og at samarbejdet vil blive endnu meget bedre i fremtiden!
Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk og læs om vores aktiviteter. Vi kan også
kontaktes via formanden Jane Lytthans på telefon 3254 9226. Lokalrådsmøderne er åbne og holdes kl.
19,00, se mødested og dagsorden på hjemmesiden.

Gadefest i
Prinsessegade
Jeg vil gerne invitere alle til at deltage i ovennævnte
ene i Prinsessegade. Vi påtænker at arrangere grill,
musik, gøgl mv. Følg med i begivenheden på facebook
under:”gadefest i Prinsessegade” og på Lokaludvalgets
hjemmeside: www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk
Det er planlagt til at være 25.maj 16-22 - idet vi håber
at få alle tilladelser i land.
Med venlig hilsen
Katrin Rán Dragsted

Toilet på Torvet
Tekst og foto: Bo

trådhegnet omkring Torvets nye toiletbygning fjernet.
At det har været nødvendigt med et toilet på
Torvet, kan alle vist være enige om. Torvet er jo et
menneskemylder fra tidlig morgen til sen aften, så nogle
trængende må der jo komme, og hvor skulle de gå hen?
Nu kan toilettet tages i brug.

