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Tovtrækning!!

Arkivfoto fra Lokaludvalget

Christianshavnerdagen 2011 sluttede med en festlig tovtrækning mellem
Også i år skal det nok blive festligt - med mange debatter, medrivende sport
og oplysende arrangementer - se inde i bladet!
Menighedsrådsvalg, se side 3

Kunstfestival København, se side 19
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Christianshavnerprisen 2012
Tak til alle fra fjern og nær, samt til Beboerhuset, der var
med til at gøre min dag som årets Christianshavner uforglemmelig. Det har varmet en gammel kones hjerte.
Tusinde tak
Kirsten Sørensen

L

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

Til lykke kære Bluestime
Peter Iver ”Bluestime” Petersen fejrede sin 50-års dag, den 6.
juli på Roskilde. Som han sagde: ”Jeg havde inviteret 70.000
og de kom alle sammen.” Onsdagen efter blev fejringen
gentaget i ”Haven” hvor venner fra nær og fjern stimlede
sammen for at lykønske en af Christianshavns sødeste fyre.

Huskat
Miljøbilen

kommer den 17. september på Torvet kl.19 til 20.

Biens Skovtur den 1. september
Afgang præcis kl. 09.00 fra Kanal Bodega
Overgaden O. Vandet 36

Christianshavnerdagen på Arsenaløen,
1. september

Malerarbejde på Knippelsbro
Fra den 23. juli til 1. oktober renser og maler Københavns
Kommune og By og Havn Knippelsbro. Derfor vil der i perioder være støj, broen vil være lukket for biler og spærret for

05:30, og der bliver natarbejde med mulig støj i i alt 17 nætter. Nætterne med støj og brolukning bliver især i starten af
perioden. Broen er åben for fodgængere og cyklister, der kan
gå og trække over på en midlertidig rampe. Malerarbejdet
kan kun foregå i tørt vejr, derfor bliver natlukningen løbende
.
Når Københavns Kommune maler og renser enderne af
broens klapper, er broen nødt til at stå lidt åben. Derfor er
den lukket for biler, mens arbejdet står på. Arbejdet under
broens klapper vil spærre sejlrenden og dermed lukke for
sejlads under broen.
Fakta
Læs mere om Københavns Kommunes broer her, og
hvornår der er natlukning eller natarbejde på Knippelsbro:
Afrensningen af den gamle maling og rust foregår
mekanisk og kan støje i perioder. Metoden er mere miljøvenlig og skånsom end sandblæsning og højtryksrens, men
støjniveauet er det samme.
Knippelsbro er fra 1937 og blev sidst renoveret i 1991.
Der kører ca. 22 000 biler og 27 000 cykler over broen
i døgnet.
Københavns Kommune overtog den 24. januar 2012
ejerskabet af Langebro og Knippelsbro fra By og Havn.
Navnet ’Knippelsbro’ stammer sandsynligvis fra en
rådmand på Christianshavn, Hans Knip, der havde tilsyn
med broen. Navnet kan også være udledt af knippelbro, det
vil sige en bro belagt med knipler eller bjælker, hvilket var
normalt dengang.

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

Christianshavneren
bydelsavis

han turnerede over hele landet sammen med Franz Beckerlee og Lone Kellermann. I dag bruger han sin energi i

Og vi andre takker dig Kirsten
Prisen som er Christianshavns Beboerhusforenings pris
til en christianshavner der, enten ved civil ulydighed eller
anden ualmindelig færd, har gjort livet lidt lysere for folk
på havnen.
I år havde man valgt Kirsten Sørensen. Kirsten som fylder 85
år den 13. oktober har boet på havnen siden 1946, arbejdet
på B&Ws motorfabrik og i mange år været en uvurderlig
hjælp i Fedtekælderen.
Prisen blev overrakt af Beboerhus Foreningens formand,
Lone Jensen ved en reception i Beboerhuset den 20. juni.
Kirsten var meget rørt over at få prisen, alle vi andre syntes
den var mere end velfortjent.
En hel masse mennesker dukkede op for at hylde Kirsten
og som et ekstra krydderi ankom hun selv med et japansk
TV-hold. De havde ønsket og fået lov til at følge Kirsten Sørensen på hendes færd både på havnen og i hendes elskede
have i Vennelyst.

en fremtidig udgivelse.

tekst og foto: Marie Markus

Menighedsrådsvalg
i Vor Frelsers sogn

Også herfra stort tillykke og alt godt fremover.

I henhold til lov om valg til menighedsråd § 32 bekendtgøres
det herved, at der Tirsdag den 13. november 2012 vil blive
afholdt valg af: 12 medlemmer til menighedsrådet i Vor
Frelsers sogn.
Orienteringsmøde med evt. efterfølgende opstillingsmøde
afholdes onsdag den 12. september 2012 kl. 19:00 i Stanleys
Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der bliver
indleveret på en autoriseret blanket til valgbestyrelsen i
perioden tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00, til tirsdag
den 2. oktober 2012 kl. 19:00.
Kandidatlister skal indgives på en autoriseret blanket, som
eller kan fås
hos formanden for valgbestyrelsen:
Bodil Thestrup Jensen, Philip de Langes Allé 7B, 1.th. Tlf.
2640 8725. E-post: bktj.holmen@gmail.com
Oplysninger og vejledning om valget og opstilling
kan fås hos valgbestyrelsens formand, på
kirkens hjemmeside.
eller på
.

tekst og foto: Marie Markus

117 stemmer
I begyndelsen af næste måned udkommer antologien ”117
stemmer om drømme og visioner”, hvor der er 10 markante
stemmer med fra Christianshavn og Amager.
Det er forfatterne Sulaima Hind (Nordområdet) og Charlotte Strandgaard (Tyrolsgade), skuespiller & dramatiker
Peter Kirk (Refshalevej), forfatter & journalist Henrik Juul
Jensen (Wildersgade), sundhedsplejerske & lattercoach
Tekla Irene Walther (Stormgade), forfatter og antropolog
Irma Clausen (Strandgade), projektmager & skribent Steen
Andersen (Amagerbrogade), forfatter & fotograf Peter Hovmand (Halfdansgade), forfatter & oversætter Anne Marie
Bjerg (Lærdalsgade) og billedkunstner Anne Straarup (Ved
Kløvermarken).

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
7 Oktober
8 November
9 December

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 (ansv.)
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Þ± Í(®»²-»²
Î·¹³±® É·²¬¸®±°

20. sept.
18.oktober
22. november

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Deadline
stof
22. sept.
20. oktober
24. nov.

Omdeles
28.+29. sept.
26.+27. oktober
30.nov.+1.dec.

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

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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Christianshavnerdag på Arsenaløen 1. september
Det er lørdag d. 1. sept. kl. 9.30-18.00, Christianshavns
Lokaludvalg for fjerde gang i træk inviterer til en bred
vifte af sportsarrangementer, musik, udstillinger, leg,
gøgl og debat på skillelinjen mellem Holmen og resten
af Christianshavn.
Arrangementet, Christianshavnerdagen, opstod i sin tid
som et vink med en vognstang til politikerne om, at her var
et ledigt areal på Holmen, hvor man passende kunne bygge
den multihal, vi har ventet alt for længe på - og miraklet
skete. Kommunen satte penge af til en multihal, 60 mill.,
og om alt går vel står hallen klar til brug i 2014. Bygningen
skal rumme faciliteter for idrætsudøvelse og afholdelse af
kulturelle aktiviteter som musik, teaterforestillinger, forePå arrangementspladsen vil man ved selvsyn kunne se, at
de indledende manøvrer til opførelsen af hallen allerede er
gået i gang - Så meget desto mere grund til at feste.
Kaffe, morgenbrød og aktivt samvær
Dagen starter kl. 9.30 med gratis kaffe og morgenbrød og
slutter kl. 18 – og i programmet er der som sædvanligt lagt
vægt på, at både voksne og børn selv kan deltage i masser
af aktiviteter.
På det store område, der dækker Arsenaløen – og i kanalerne
omkring - afholdes alskens former for sportsaktiviteter:
Sejlads med kajak, robåde og travaljer, stille sysler som tai
chi og stavgang, som alle kan deltage i. – Og så er der dagen
crosse, samt spændende rugby-, fodbold- og håndboldkampe.
Den underholdende tovtrækningsdyst, dagen slutter af med,
er absolut også noget, der skal opleves.
Børnelege, gøgl og musik
Midt i det hele vil Gerlev Legepark igen i år arrangere børnelege – hvis ungerne da ikke foretrækker at ride med ponyer

eller sejle i kajak, eller måske bare sidde i et af teltene og høre
på Carl Quist Møllers løgnehistorier om Christianshavn. –
Og mon ikke også der vil være interesse for brandvæsenet,
der vil lægge vejen forbi for at slukke en brand.
andre vil kunne høre Kasper Fredholm Band og et par unge
musikere fra Refshaleøen, Zilla og Tomas.
Politik og sundhed
I debatteltet er der udstillinger og informationsborde fra
bydelens foreninger, institutioner og græsrodsbevægelser.
Her vil embedsmænd fra Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen holde oplæg og besvare spørgsmål vedr. bl.a.
Blå Rute og Værftsbroen, cykelstierne og Multihallen – alt
i alt et borgermøde på ca. 2 timer.
I sundhedsteltet kan du få målt dit blodtryk og dit blodsukker, få kranio-sakral-terapi, massageterapi, få målt dit
kondital og BMI samt deltage i Tai Chi og i det hele taget
hente masser af gode kost- og motionsråd.
Havnens Pris
Christianshavns Lokaludvalg har henover sommeren modtaget en række gode forslag til, hvem der skal have Havnens Pris 2012. Så nu er det op til lokaludvalget at beslutte,
hvem af de foreslåede, der skal have den. Prisen skal gå til en
person, som engagerer sig i bydelen ud over det sædvanlige
og som har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn
og christianshavnerne.
Lokaludvalget træffer beslutningen for lukkede døre i sit
møde den 29. august, så et af dagens højdepunkter bliver
uddelingen af prisen, som består af en krone pr. indbygger.
Det beløber sig i øjeblikket til 10.793 Kr.

Lokale sponsorer og frivillige
Men alt dette kunne slet ikke lade sig gøre uden de mange
frivilliges arbejde og engagement, samt utrættelige sponsorer der bidrager igen år efter år. Danske Bank har igen
i år doneret penge, Nordea sponsorerer Gerlev Legepark.
Lagkagehuset morgenbrød, Bager Holm frokostboller og
Baresso kaffe. Naturpoteket giver gavekort. Paradisblomster
buketter. Cibi e Vini serverer hvert år et helt vidunderligt
måltid for de trætte arrangører, når arrangementet er slut.
Netto giver økologisk frugt, Christianshavns Bådudlejning
stiller både til rådighed og Superbrugsen
vand. En meget stor tak skal lyde til alle!!!
Vel mødt!
Vi glæder os naturligvis rigtig meget til at byde alle
velkomne igen til den efterhånden traditionsrige dag på
Holmen. Og selv om der i år er et vist sammenfald af arrangementer således at nogle familier vil være beskæftigede
ved Christianshavns Skoles årlige loppemarked, skal man
være opmærksom på, at det er muligt at deltage i begge
arrangementer, da der kun er tale om en delvis tidsmæssig
overlapning.
Program med tider for alle begivenhederne fås på dagen i
Info-teltet – eller kan downloades hjemmefra fra lokaludvalgets hjemmeside: http://christianshavnslokaludvalg.kk.dk!
(med forbehold for mindre ændringer).

Kagekonkurrence på Overgaden
Som en del af Copenhagen Art Festival inviterer Overgaden
til en lang række arrangementer under festivalens åbningsprogram i perioden 24. august - 2. september.
Festivalens tema er fællesskaber, og Overgaden har i den
forbindelse sat fokus på de fællesskaber, der opstår omkring
tilberedelsen og indtagelsen af et måltid, og her er der rig
mulighed for at gribe forklædet og være med.
På Christianshavner-dagen, lørdag d. 1. september, udfordrer Overgaden alle med en sød tand og lyst til at bage til
at deltage i en storstilet kagekonkurrence! Det kompetente
dommerpanel består af skuespilleren Anne Marie Helger,

indehaveren af conditori La Glace Marianne Stagetorn Kolos
og Adrian Hughes fra Smagsdommerne. De tre dommere
bedømmer bagværket ud fra kriterierne smag, udseende og
kreativitet, og når vinderne er kåret, er der kagespisning
for alle, mens kunstnergruppen Konvoj vender plader på
deres dj-cykel. Kagerne kan indleveres på Overgaden neden
Vandet 17 mellem kl. 13.30 og 14.00, og selve konkurrencen
løber af stablen kl. 14-17.
Se det samlede arrangementsprogram på www.overgaden.
org

Traktor kage, fra www.min-mave.dk
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Gør Skt. Annæ Gade til en sivegade

•Ñ°»² ß·®Œæ
ÞßÔÔ×ÒÙ øÜÕ÷

Kanal, kirke og caféer gør Sankt Annæ Gade til en
attraktiv gade, hvor mange søger hen og kan lide
at opholde sig. Christianshavns Lokaludvalg

ÕÎ×ÍÌÑÚÚÛÎ ßËÙËÍÌ øÜÕ÷
ÙËÒÒ× øÜÕ÷

bliver trygt og mere tilgængeligt for beboere og

ÕÎ×Í ú ÕÎ×ÍÌ×ßÒ øÜÕ÷
Sankt Annæ Gade skal indrettes?

Õ´±µµ»²
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Kom med dine ideer på lokaludvalgets workshop
onsdag den 5. september kl. 19-21 i
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

ØHÙÒ× ÎÛ×ÍÌÎËÐ øÚÑ÷
ØÛ×Ò× ÝÑÎÚ×ÌÆ ú Û×Î×ÕËÎ ßÒÜÛÎÍÛÒ øÚÑ÷

Ganske vist er billedet ikke helt nyt og
der er måske kommet et par charme
stænk i tindingen, men det er Niels
Balling for fuld udblæsning ved en
tidligere optræden
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Hans sidste kamp
oder – men han havde altid en pointe,
og han vidste, hvad han snakkede
om. Man kunne være uenig med ham,

Christianshavn har mistet én af sine store forkæmpere.
på christianshavnernes liv og færden. Jeg tror egentlig ikke,
at det var for christianshavnernes skyld, men fordi han
var uddannet arkitekt, han var kendt som en dygtig én af
slagsen, og han havde mange holdninger til byens æstetiske
udformning og udvikling.

mulighed for at prøve at overbevise
”modstanderne” om sine egne beregninger og synspunkter, - og i øvrigt var
engageret i emnet.
Bygge-forslagene til at bebygge Krøyers Plads var et andet af hans store
kampområder. Han tegnede tidligt, for
mange år siden, i pladsens byggemodningsperiode, – omkring den tid, da Van
Egeraaths tårne blev lanceret, - ét
stort højhus-tårn, som skulle udgøre
den eneste bebyggelse på den lille
plads. Han mente, at således kunne
man både få en rummelig god plads
med sol og et rimeligt antal boliger på
den lille grund. Vi, som kæmpede mod
Egeraaths 5 tårne, kunne jo ikke være
enige med ham, da vi ikke mente, at
der skulle være højhuse i Københavns
centrale bydele. Men det generede ingen af os, at vi var uenige på dette felt,
for ingen af os har siden været tilfredse
med de byggerier, som vi efterhånden
er blevet præsenteret for – heller ikke
det nuværende. For vi var jo enige om

Godfred Louis-Jensen døde i sommer efter kort tids sygdom.
Sidste gang jeg så ham, stod han foran Christianshavns
Beboerhus, da jeg cyklede forbi. Han råbte mig an og kommanderede mig til at standse, for han havde noget at sige
mig! ”Ved du, hvor jeg netop kommer fra?” spurgte han,
mens han stirrede vredt på mig – jeg måtte indrømme, at
det anede jeg ikke. ”Jeg kommer netop fra foretræde for
Teknik og Miljø Udvalget for i dag skal de endelig beslutte
udformningen af byggeriet på Krøyers Plads!! Jeg var den
eneste derinde, for I snorksover herude – det er vigtigt det
min mening om det byggeri – og
om hvad jeg synes de burde gøre…” her afbrød en heftig hoste
hans talestrøm, og samtidig ankom en taxa for at hente ham.
Jeg nåede lige at stryge ham over kinden, og bede ham

Spar på energien
Af Sisse Marie Welling, budgetordfører og medlem af
Københavns Borgerrepræsentation for SF
Energi koster penge. Sparer vi på energien, sparer vi
penge. Så simpelt er det. Og så er det heller ikke helt
ligegyldigt for naturen, miljøet og klimaet, hvor meget
energi vi forbruger. Men når det kommer til energiforbruget i offentlige bygninger er der plads til forbedring.
Elever, lærere og ledere på 10 københavnske folkeskoler har via et projekt opnået store energibesparelser.
Vesterbro Ny Skole sparer fx 50.000 kr. årligt – eller
hvad der svarer til 150 matematikbøger. Penge som er
langt bedre brugt på undervisningsmateriale end på lys
i tomme klasselokaler og computere på standby.
I SF på Københavns Rådhus mener vi, at vi skal passe
på naturen, miljøet og klimaet – det kan vi gøre ved at
spare på energien. Når vi skruer ned for vores forbrug
af el og varme, kan vi også skrue ned for energiproduktionen. Dermed reducerer vi også vores CO2 udledning.
Man kan nemt – som de københavnske skoleelever har
vist – med en lille indsats og uden forstyrrende indgriben
i hverdagen spare på energien, skåne naturen og som en
bonus også kommunekassen – og dermed frigive midler
til bedre service for københavnerne.
Og findes der et bedre sted at agere fremsynet,
bæredygtigt og ansvarligt end med vores fremtid – byens
børn? Derfor ser vi i SF også gerne projektet spredt til
alle byens børn, og måske kan erfaringerne endda også
bruges i andre københavnske institutioner og bygninger.

lov til at fremstå lys og venlig uden et
alt for massivt byggeri!
Og det var jo det, som Godfred endnu
engang ville fortælle politikerne lige før
de tog den endelige beslutning!
Han deltog i mange andre kampe, og
vi er mange, som vil savne Godfreds
forfriskende, hidsige og engagerede
deltagelse i vores store kampe for
et Christianshavn med et lødigt og
Godfred Louis Jensens forslag til byggeri på Krøyers Plads, et tårn med luft
æstetisk velfungerende bymiljø!
omkring
Og jeg vil savne hans opringninger,
hvor vi kunne diskutere, hvor han
passe bedre på sig selv, for han så virkelig elendig ud – ca. skældte mig huden fuld, fordi han ikke syntes, at jeg forstod
en uge efter døde han.
vigtigheden af, hvad vi havde gang i og hvor vi til slut kunne
grine sammen af et eller andet dumt, som nogen andre end
Godfred Louis Jensen blev en ivrig og meget markant os havde gjort eller tænkt….
modkæmper, da Operaen på Holmen skulle bygges. Han
Så hvis nogen ser en ommøblering af nogle skyformationer
”råbte op” på alle de mulige og de mest umulige steder, og i horisonten, så har Godfred måske været der…”Pjat!”, ville
han sige, men jeg er nu ikke så sikker på, at det ikke kunne
der mange, der gjorde dengang, men Godfred var ukuelig, være ham….
fremturende og fræk – og absolut ulidelig at høre på i periJane Lytthans

Stop ødelæggelsen af havnen
Den nuværende Sydhavn var indtil for blot 110 år siden
åbent hav som strakte sig fra Køge Bugt til Langebro.
I begyndelsen af 1900-tallet var der en 2 km lang dæmning
fra Sjælland og over det dengang åbne hav til Amagers vestkyst. Med henblik på at dæmpe den stærke strøm anlagde
man en sluse, så havnen kunne besejles.
Herefter blev opfyldningen af begge sider af havnen sat
i system.
Og nu er der lavet en lokalplan af kommunen hvor en stor
del af Sydhavnen ud for Enghave Brygge skal opfyldes. Det
åbne vand bliver omdannet til en kanal. 3,5 ha. vandareal
skal opfyldet. Det er det samme som 5 fodboldbaner.
Nu bliver vor engang så stolte havn reduceret til en kanal.
En ny “berlinmur” med huse helt op til 15 etager bliver placeret langs havnen på 11 øer, en byplanlægnings katastrofe
på linje med cityringen, hvor man påtænkte at lave en ringvej
gennem søerne i København, eller det grimme miljøforladte
byggeri langs Kalvebod Brygge fra Langebro til Fisketorvet.
Kedeligt kontorbyggeri uden liv, her er lukket og slukket
efter kl. 17, modsat Islands Brygge på den anden side
havneløbet, her oplever man kontrasten.

På lokalplanen for Enghave Brygge er der også placeret en
lystbådehavn, fyldt op med sejlbåde. Når man ved, at man
ikke kan komme ud af havnen mod syd og hvem tror på at
broerne kan åbnes, når man har lyst til at sejle ud i Øresund
må man betragte det som grov manipulation.
Det er pengene der dikterer det dyre bolig- og kontorbyggeri og ikke menneskelige behov.
Der er masser af grunde i København. Vi har Ørestaden,
Nordhavnen og Reftshaleøen som ligger og venter på initiativrige entreprenører.
Havnerundfarten har 300.000 gæster hvert år, som kommer for at se vores skønne havn.
herlighedsværdier ved tankeløst byggeri.
Lad os stå sammen og proteste mod ødelæggelsen af den
sidste rest af vores 1000 år gamle kulturhavn.
Preben Thorup,
formand for
HavneForum København

ÝØÎ×ÍÌ×ßÒÍØßÊÒ
Þ»-¬·´ ¼·²» ¾´±³-¬»® °; ©©©ò°¿®¿¼·-¾´±³-¬»®ò¼µ ±¹ «²¼¹; ª»²¬»¬·¼ò
Ì·´³»´¼ ¼·¹ ª±®»- ²§¸»¼-¾®»ª ±¹ º; ·²ª·¬¿¬·±²»® ¬·´ ¿®¿²¹»³»²¬»® ±¹ ¹±¼» ¬·´¾«¼ò
[¾²·²¹-¬·¼»®æ Øª»®¼¿¹» µ´ò ïðóïèô ´(®¼¿¹ µ´ò ïðóïë
ÑÊÛÎÙßÜÛÒ ÑÊÛÒ ÊßÒÜÛÌ ìèô ïìïë ÕÞØò Õò ÌÔÚò íî ëì íë ëï

Christianshavneren nr. 6 / September 2012

5

Grønt Torv, på et øjeblik
Vores triste, af ”Metroen”, mishandlede torv blev grønt og hyggeligt for en dag. Miljøpunkt Indre
By/Christianshavn rullede græstæppe og karsevæg ud for at inspirere til mere miljøtænkning
En stor tak til sponsorerne:

Torvets faste brugere spærrede øjnene op om morgenen
den 19. Juni, torvet blev forvandlet for øjnene af dem, med
rullegræs, blomster og karsevæg.
Ganske vist har Christianshavnere i forskellige grupper,
fra Lokalrådet til den nuværende Torvegruppe i Lokaludvalget, længe arbejdet på at ”få torvet tilbage”. Førhen var her
jo ganske mange træer, men efter metroens ankomst blev
der kun plads til ganske få træer – og da den uhyggelige toiletbygning skulle opsættes netop dér, hvor træerne stod, ja,
så er det grønne på Torvet blevet en saga blot! I de senere år
er det kun blevet til, at telefonkiosken ikke er blevet fjernet.
Nu forgrønnede Miljøpunktet Torvet, for at få folk i tale
omkring miljø og mulighederne for at have en grønnere by.
De stillede op med både rullegræs og debatvogn. Der var
mulighed for at få en snak med miljøpunktets medarbejder
om det grønne og med rigtig mange aktivister, som stillede
inviterede de på en økologisk æggemad med karse fra egen
karsevæg, en økologisk bajer blev det også til. Rigtig mange

Er det den lokale miljøjunta som ”forhører” leder af Miljøpunkt Indre By/ Christianshavn?
Fra venstre: leder af miljøpunktet Anne-Mette Wehmüller, Kirsten Andersen, aktiv både i
-

UDMELDELSE AF
DANSKE ÆLDRERÅD
De københavnske Ældreråd, som repræsenterer de 12
københavnske ældreråd, har på et fællesrådsmøde den 14.
juni 2012, besluttet at udmelde sig af landsorganisationen
Danske Ældreråd.
Udmeldelsen er en konsekvens af lang tids utilfredshed
med Danske Ældreråds manglende indsats på landsplan.
vedtægter, der blev vedtaget på Danske Ældreråds sidste
repræsentantskabsmøde. Her lykkedes det for bestyrelsen
at manipulere sig til en vedtægtsbeslutning, som begrænser
De københavnske Ældreråds repræsentation med 60%
samtidig med, at det københavnske kontingent forøges
med 40%. De mindste kommuners repræsentation bliver
samtidig fordoblet.
Udmeldelsen kan først få effekt fra den 1.12.2013, og indtil
da fastholder De københavnske Ældreråd sin repræsentation
på 2 medlemmer i Danske Ældreråds bestyrelse.

unge mennesker hyggede sig på pladsen i løbet af dagen og også de faste brugere
syntes, at det var en rigtig dejlig ting med noget grønt på Torvet. Forhåbentlig
har dagen sat nogle tanker i gang hos folk.
Den blev i hvert fald en bekræftelse på, at hvis omgivelserne er venligtsindede,
så bliver folk det også – det var et MEGET venligtsindet Torv den dag!

Hej Christianshavnere
Her er lidt viden jeg gerne vil dele med jer Det ligesom
duceret store mængder elektrisk og magnetisk energi ind
i de kunstige skyer. Flourid i tandpasta hæmmer hjernens
funktioner. Aspartame er giftigt. Kærlighed er dejligt.
Fracking forsager jordskælv og grundvandsforgiftning.
eller militæret udføre forsøg på en uvidende befolkning”.
lave skyer!!!!! Det foregår lige hen over os! Problemet er
ikke CO2 og global-opvarmning Problemet er vejrmaskiner mobilmaster satteliter og vejrforsøg. Jeg har brokket
mig til miljøministeriet vedr. metal partikler der drysser
ned fra himlen, de var bekendt med problemet men skulle
på sommerferie....Hvis du tror jeg lyver kan du jo se op
på himlen. se evt dutchsince.com eller creatrix13 Håber
neskene er førsteprioritet i samfundet og ikke militærets
interesser i nyt legetøj til at ændre vejret!
Shri Ganesh

formand for De københavnske Ældreråd
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OPLÆG FRA PEDER AGGER
TIL ‘GRØNT NABOSKAB’
PÅ LILLE HØRING I DEN GRÅ HAL 29. JUNI 2012
Som oplæg til debat har
jeg valgt først at fremhæve
fem kvaliteter, som i særlig
grad udmærker Christiania
(herefter CA). Dernæst vil
jeg fremhæve fem trusler
- eller skal vi bare sige udfordringer - der står foran
CA.
Fem særlige kvaliteter
CA udgør det vildeste,
mest varierede grønne område i Københavns Kommune.
CA er en bebygget og
beboet skønhed, tryg, stille,
uforstyrret og indbydende.
CAs natur indgår i en
økologisk helhed, hvor folk
lever med - og ikke mod
naturen, hvor *Agenda 21
og bæredygtig udvikling
tages alvorligt.
CA er verdensmester i
borgerinddragelse. Dette,
til forskel fra næsten alle
steder, hvor myndigheder
og andre døjer med at få
borgere og beboere til at
interessere sig for udviklingen.
CA har en helt unik beliggenhed med en bl.a. derfor stor tiltrækningskraft.
CA er en økologisk park,
et kulturhistorisk kontrapunkt og et modbillede på
det stressede markedsorienterede forbrugersamfund, vi lider under udenfor
fristaden.
Fem trusler/udfordringer

*Slots- og Ejendomsstyrelsens udviklingsplan for

træer og krat, og som kører ud fra en konventionel

Der kan også fremhæves
andre lignende udfordringer,

lægget.
En tredje udfordring er

En fjerde udfordring er
at finde en hensigtsmæssig håndtering af det slid
og den forstyrrelse, som en
voksende tilstrømning af
besøgende kan indebære.
Den femte, og sidste udfordring, jeg vil nævne er,
’den indre normalisering’,
som man kan frygte, vil inCAs beboere bliver ældre og
måske mere satte, kan der
være træer, som fældes, fordi
de skygger - eller grene, der
truer med at falde ned. Det
kan være haver, man får
sans for - og tid til at dyrke også det går ud over det vilde
- og måske et stakit, der skal
beskytte haven mod de vilde?

Jan Gartner og Peder Agger
under debatten.
Foto: Nils Vest.

’normalisering’ af CA, der
bl.a. indebærer en noget
overdreven fremhævelse af
fæstningsværket fra slutningen af 1600-tallet, som
fordrer at der fjernes huse,

tænkning om at ’syge træer’
og ’udlevede beplantninger’
skal fjernes, uagtet at netop
sådanne er af stor betydning
for den biologiske mangfoldighed.

som vil kræve, at CA er på
dupperne for at forsvare
roen, skønheden og naturen.
Eksempler er planer om en
cykelrute på tværs - og en
grøn sti på langs af voldan-

den uvished, der knytter
sig til minestationen nord
for volden og til det måske
voksende antal husbåde,
der ligger på vandet mellem
Bjørnekloen og Holmen.

REJSESTALDEN!
Christianias kommende Hostel er stille og roligt ved at
tage form.
Der er sket rigtig meget siden vi gik igang, og det bliver
I den forbindelse har vi brug for hjælp til inventaret, og
modtager derfor gerne donationer af forskellig slags, da vi
så vidt det er muligt bestræber os på at bruge genbrugs
materialer/inventar. Vi ønsker os
- MØBLER: af ældre dato, med sjæl og charme.
Stole, borde, skabe, spejle, lamper, senge, madrasser,
skånemadrasser, sengetøj, puder, dyner, håndklæder,
gardiner, stof, tæpper, støvsuger.
- KØKKEN: Køleskab, komfur, emhætte, vask, amatur,
bordplade, gryder, pander, glas, kopper, tallerkener, fade,
bestik, kander, mikroovn, el koger, termokander, skåle
o.s.v.
- BYGGEMATERIALER: Ja tak til alle gamle
fyldningsdøre, små sprosset verandadør, hoveddør,
dørhåndtag, radiator, håndvaske, termostater,
- DIVERSE: Trækvogn, haveredskaber, trillebør, skovl,
spade, kost o.s.v.
Derudover efterlyser vi om der er nogle som har et
velfungerende pillefyr til salg.
Mange gange tak til jer derude der allerede er kommet
noget væk ,så ligger rejsestalden i området Prærien. Ind
af den gamle hovedindgang på hjørnet og til højre.
Eller ind af indgangen ved Fredens Ark og til venstre. I
tilfælde af levering udenfor arbejdstid kan i bare stille
sagerne nedenfor bygningen
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Lige inden sommerferien tog Døttreskolens yngre klasser
forskud på sommerens Olympiade i London: Dejlige, kreative
og lærerige dage med “Odysseus”, græske motiver at tegne/
lade sig inspirere af - og afslutningsvis sport i praksis på
Holmen - desværre i mere end øsregn!
Men selvfølgelig kunne selv vejrguderne ikke slå de deltagende tapre atleter af pinden, og indtrykket af en dejlig og
vellykket uge viste sig holdbar - og blev spontant genoplevet
her i det nye skoleår.

RINGENE
SPREDES
Bevægelse, motion: Man må og skal jo røre sig , og heldigvis
kan man, ung, yngre, yngst, jo gøre det sammen og hver for
sig og det hele dagen lang.
deres skoledag ved at bruge deres ben: De enten går eller
cykler i skole og bidrager jo dermed indirekte til at reducere
miljøbelastningen af nærområdet.
Sidste år var daværende 7.kl. så heldig at være på lejrskole på Bornholm
- og hvad var mere velegnet at bruge
i praksis end omgivelserne? .... så en
gang stafetløb på Bornholms Kunstmuseum var den perfekte opvarmning
til den smukke gåtur ad kyststien til
Gudhjem.
En anden og mere og mere populær
måde at udnytte byrummet på er
“parkour” - og via Børnekulturhus
Ama’ rs tilbud fulgte klassen instruktørerne Ronaldo og Ilir på såvel
inde- som udebane. Fantastiske dage:
grænser blev overskredet, og glæden
glemmes ikke!
Fodbold, badminton, American football, svømning, atletik, karate, dans,
gymnastik osv. osv. ..... mulighederne
for at dyrke sport er mange - gudskelov!
Engagement!
Carl er vild med sin nye sportsgren:
American Football og går op
i den med liv og sjæl.
Jacob fra 7. kl. har netop forbedret sit længdespring, så han kan glæde sig over at have sprunget
hele 5 meter og 10!
Marcus, hans klassekammerat, hjalp med at
holde styr på distancen, som var markeret med en
mælk for hver meter ;
Kammeratskab er uundværligt - fællesskab er
guld.
Gustav fra CD’s nye klasse, 8.y, er specielt glad
for at kaste diskos - og Jakob fra 9. har løb som
sin yndlingsdisciplin: 100 meter og 200 meter! og
det på så imponerende tider som respektive 12.60
og 26.20!
Mange tak til de smittende
en gage rede e le ver, som
beredvilligt har svaret på
mine nysgerrige spørgsmål
og dermed har gjort mig
klogere på forfodsløb, træningsvaner og -tider, motivation - og også på resultatet
af alt dette engagement:
atskab - både i og uden for
skolehverdagen.

Moralen må være:

Bliv ved med at “blive
rørt”: Spred ringene!
Ch.
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Et dejligt, dejligt bryllup

Jeanette Duun og Wabber, Søren Christensen
gav hinanden det smukkeste “Ja” i Frelserkirken den 20. august. Og hele menigheden
jublede med rungende klapsalver da gommen
kyssede bruden..
Yderst th.: Jeanette følges op af sin far,
b ru d e p i g e rn e
e r Je ane ttes
barnebarn,
S a ra og Wabbe rs sm ukke
d a t t e r , T a n j a.
Herefter: brudeparret på vej
ud efter vielsen.
Be mæ rk en glens saluteren
med fanfare
trompeten. Ude
ventede vi alle
på endnu et kys
og lejlighed til
fotografering.

foto: Tanja Markus
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Brudeparret inviterede
herefter til fest i C.I.K.s
Slyngelstue. Vejret var
som bestilt, så vi blev
udenfor. Med helstegt
gris, masser af øl, sang
og levende musik af “Fusionsgruppen”. Der kom
et par sømandsange og
Wabber gav sel v adskillge numre også efter
at sokkerne var klippet.
øvrige fotos: Jesper Bonke og Marie M

Lørdag 1. september
9.30-18 på Holmen

MED!
G
I
K
L L ER
Børnequiz Den Blå Rute Boksning
Brandslukning Brydning Bydelsplanen
Carl
Quist
Møllers
løgnehistorier
Debat
Fodbold:
CIK børn og unge (10.00) Seniorer
Halvtolv-Schifters Kvarter (11.00)
Havnens
Pris
(14.30)
Gerlev
Legepark
Gymnastik
Håndbold
Kajak Karate Kasper Fredholm Band
Krøyers Plads Lacrosse Motionsløb
(12.00) Multihallen Musik: Zilla og
Tomas Måling af blodtryk og BMI
Ny kæmpeinstitution Ponyridning
Roning Rugby (15.00) Prinsessegade
Stavgang Tai Chi Travaljesejlads
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fotos: Nils Vest

Fedtekælderen vandt
Fedtekælderen blev i år, for første gang, de heldige vindere ved udtrækning af Christianshavns
bådeklub B/K Bolværkets Fond. Også kaldet
Kirstens & Pauls Fond
Fonden er opkaldt efter modtager af årets Christianshavnerpris 2012, Kirsten Sørensen. Hendes nu afdøde mand er
årsag til at Kirstens fond i sin tid blev stiftet. Han havde i
ket og betalte ikke kontingent da han havde båden til at
ligge her, før klubben blev stiftet.
Kort inden hans død gav han Kirsten besked på at tage 1500
ungdomsarbejde, og da denne ikke har en ungdomsafdeling,
blev løsningen at placere pengene på en konto midlertidigt,
da de ikke skulle indgå i dem daglige drift. Efter en del
overvejelser blev løsningen at stifte Kirsten Fond, med det
formål at støtte kandidater, som laver socialt arbejde og
derved respektere afdødes ønske. I forbindelse med stiftelse

Ved standerhejsningen 2011 blev Paul Sørensen også udPauls mangeårige arbejde i bestyrelsen og for Pauls arbejde
medlemmer og fonden hedder nu Kirstens og Pauls fond.
valgte kandidater, som har en social hensigt i deres arbejde
med unge, gamle og hjemløse på Christianshavn.
Følgende kandidater kan modtage midler fra Kirstens
Fond: Georg Stage
Chr. Havn.
fra Kirstens og Pauls fond. Pengene falder på et tørt sted
nødstedte mennesker.
Sharon
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Gadefesten i Dronningensgade
...blev i denne omgang afholdt som en hyldest til alt det grønne, som
blomstrer i kvarteret og i byen som helhed. Det var samtidig en opfordring
til at fortsætte forgrønnelsen af byen - med os alle sammen som aktive
medborgere til udførelsen af dette arbejde. I anledning af gadefesten
var der derfor mulighed for at lære at producere frøbomber, som er
en blanding af jord, ler og frø der rulles til kugler. Frøbomben er et
magtfuldt middel i kampen for at forgrønne byen. Op til gadefesten var
de unge sociale entreprenører og aktivister fra SHOCK i fuld sving med
at bygge blomsterbede, plantekasser og bænke til gadefesten, således at
Dronningensgade blev mere parat til forgrønnelse og socialt samvær. De er
meget glade og taknemmelige for alle de positive tilbagemeldinger de har
modtaget i forbindelse med dette stykke arbejde. Gadefesten blev afviklet i
en meget inkluderende og kærlig ånd, hvilket alle deltagerne har stor aktie
i, kunstnere såvel som festdeltagere. Der var et bredt musikprogram med
lidt til enhver smag, ung som ældre samt aktiviteter til de mindste såsom
snobrødsbål, ansigtsmaling og kridt til udsmykning af gaden - det gjorde
børnene virkelig godt. Vi ser frem til endnu en fest næste år.
Bruno

Forrygende gadefest, og der var virkelig tænkt
på børnene: Der var ansigtsmaling, snobrød
og det fantastisk spændende Guerilla Gardening projekt, som lærte os at lave frøbomber

Folk nød det dejlige vejr, dejligt
at så mange kiggede forbi

Bjørn Jensen Trio gav en Django Reinhartd
Jam, dejligt

TAK
Vi vil gerne takke alle festdeltagere,
naboer og beboerne på Christianshavn
for at tage så godt imod vores gadefest i
Dronningensgade, lørdag d. 11. august og
gjorde det til en helt særlig dag. En særlig
tak går til Jazz Club Loco, kollektivet
Svanholm, Lokaludvalget på Christianshavn,
Miljøpunkt Indre by / Christianshavn,
Lokalavisen Christianshavneren, Canal
Tours og Lagkagehuset for at yde moralsk og
økonomisk støtte til festen og dens afvikling.
De bedste og festligste hilsner
SHOCK og Christianshavns Beboerhus

Fotos. Lasse Ipsen, Bruno og Marie M
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24/08: Fredag kl. 21:00 Fri entré: Genre: rock

ÍÔÛÛÐÇØÛßÜÍ
01/09: Lørdag kl.16.00 - 01.00 Fri entré

28/08 Tirsdag kl. 20:30 entré: 80,- Genre: Jazz

05/09: Onsdag kl. 21:00 entré: 50,- Genre: country

ÍÐ×ÍÛØËÍÓÛÒË

06/09 Torsdag kl. 20:30 entré: 40,- Genre: Sigøjnerjazz

Tirs. d. 04/09

ÜÖßÒÙÑ ÎÛ×ÒØßÎÜÌ ÖßÓ
Tors. d. 06/09

Tirs. d. 11/09

sets scene.

Tors. d. 13/13

14/09: Fredag kl. 21:00 entré: 50,Tirs. d. 18/09

Tors. d. 20/09
Oksegryde Bourguignon & kartoffelmos.
Tirs. d. 25/09

21/09: Fredag - Start kl. 19.00 - Musik fra kl. 20.00 - Fri entré: Genre: Electro-acoustic
Tors. d. 27/09

27/09: Mandag kl. 20:00 entré: 20,- Genre: Openstage

Friskbagt brød og dagens salat til alle retter.
Køkkenet er åbent fra kl. 18 - 19.30
Bestilte billetter skal afhentes senest 18.30
Der kan bestilles en uge frem.
Voksne: 65,- Børn: 35,Onlinebooking på www.beboerhus.dk

