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DRONNINGENSGADE 34 - 1420 KØBENHAVN K - Tlf. 32578818

Ý·®µ»´¼¿² Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang.
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Ô¿ Þ±½¿ ¬¿²¹±¿´±² Hver torsdag i salen kl. 20:00 til 23:30 
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Vores oplevelse var gennemgående positiv, selvom 

-

-
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ÞÛÕÕËÎÍ ÞÛÒÝØ ØßÎ ÐÎÛÓ×ÛÎÛÿ

13/09 Lørdag kl. 21:00 entré: 50,-  

-

18/09 Torsdag kl. 19:00 Entre: Giv en donation -  Genre: film 

system, igen skulle opleve en massakre? 

-

20/09 Lørdag kl. 20:00 entré: 20,-  Genre: sangskriver

nordiske sprog. Både nyt og gammelt.
-

ÜÛÌ ØÊ×ÜÛ ÍÒ×Ì

23/09 Tirsdag kl. 20:00 entré: 25,-  Genre: Impro-comedy

øje.

totalt improviseret og publikum inddrages 

brudt og alle traditioner undermineret. 

oplagte valg.
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Klokkekoncert Fre. d. 12. september 2014, kl. 15. 
Peter Langberg spiller en halv times musik fra det snoede 
tårn. Klokkespillet høres bedst fra Christianshavns kanal 
eller Voldanlægget. 

Stort hollandsk amatørkor Tor. d. 18. sep-
tember 2014, kl. 17. (Fri entré)
Koret ‘Looft den Heer’ synger hollandsk musik under ledelse 
af Jan Quintus Zwart. 

Klokkekoncert Fre. d. 19. september 2014, kl. 15. 
Lars Sømod spiller en halv times musik fra det snoede 
tårn. Klokkespillet høres bedst fra Christianshavns kanal 
eller Voldanlægget. 

Manifest - But there’s no need to shout
Lør. d. 20. september 2014, kl. 17. 
Komponisten Simon Christensens spændende værk for 
strygere præsenteres af en ung strygekvartet. 

Aftenmusik med Kantoriet Tor. d. 25. 
september 2014, kl. 17. (Fri entré)
Vor Frelsers Kantori synger en halv times musik af bl.a. 
Sven Erik Werner og J.Brahms. 

Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Ny festdag i Frelserkirken
Af Povl Koch, menighedsrådsmedlem 

Efter alt for lang tids venten og spænding i kirken med det gyldne spir er det endelig blevet 

Finn Damgaard er af kirkeministeriet blevet ansat i N.F.S. Grundtvigs gamle stilling (tidl. 
“kapellan”, nu kaldet sognepræst, som de øvrige præster ved kirken).
Finn har læst teologi på universiteterne i København, Jerusalem og Chicago.
   Senest er Finn blevet tildelt phd-graden i teologi i 2010.
Desuden er Finn forfatter og debattør og kommer fra en forskerstilling på Københavns 
Universitet.
   Søndag d. 24. august 2014 blev Finn ordineret som præst af Københavns biskop, Peter 
Skov-Jakobsen, i Domkirken.

Susanne Møller Olsen

i “natkirkestillingen”.
   Natkirken på Christianshavn, der har åbent for alle på fredage kl. 20-23, deles mellem 
præsterne.

Søndag den 7. september kl. 10.30 indsættes Finn og Susanne i deres nye embeder af 
provst Leo Kamstrup-Olesen.
   Deres indsættelser sker på samme måde som da Marlene blev indsat i sit embede i no-
vember sidste år, med over 400 lokale, der mødte i kirken.
   Provsten vil som en del af indsættelserne bl.a. oplæse biskoppens kollatser (”forseglede 
breve”).
   Ansættelserne og indsættelserne af Susanne og Finn er startskuddet for et komplet og 
særdeles stærkt præstehold ved den travle citykirke på havnen.
   Vi ser derfor frem til mange gode årtier med kirkens tre unge og spændende præster; 
Marlene, Susanne og Finn.

Hver af de tre sognepræster har særdeles meget at tilbyde byens og sognets mange beboere 
og gæster; samlet og på hver deres måde.

Søndag den 7. september er derfor igen en festdag for kirken.
   Menighedsrådet inviterer alle til en reception for at møde og lykønske Susanne og Finn.

Sognepræsterne Finn Damgaard (tv), Susanne Møller Olsen (mf) og Marlene 
Lindsten (th) en tidlig morgen i Vor Frelsers kirke. Marlene fører fortsat kirkebo-
gen og er stadig sognets begravelsesmyndighed.

Gudstjenester

Vor Frelsers Kirke

Fredag 5. september
Natkirke kl. 20-23

-
sten

Søndag 7. september

Inds ætte l se  a f  sogne -
præsterne Finn Damgaard 
og 
Susanne Møller Olsen
Efterfølgende reception, hvor 
alle er velkommen!

Fredag 12. september 
Natkirke kl. 20-23

-
gaard

Lørdag 13. september

Møller Olsen

Søndag 14. september 

voksne kl. 10.30

Møller Olsen
Efterfølgende konfirmand-
indskrivning i kirken

Fredag 19. september 
Natkirke kl. 20-23

Møller Olsen

Lørdag 20. september

-
gaard

Søndag 21. september 

-
gaard

Fredag 26. september 
Natkirke kl. 20-23

Møller Olsen

Søndag 28. september 

-
sten

Musik i Vor FrelserKirke
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Hamamdialog 17. september kl. 17.00
Jørgen Hunosøe læser egne digte

Søndags Koncert 21. september kl. 16.00
med Benjamin og Anders Koppel

Kurbad og Hamam
Åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra 11–21
Kurbad og HamamKurbad og Hamam

(torsdag efter 16.00 kun for kvinder) 
 Åbent mandag fra 16-21 (billigaften)
(torsdag efter 16.00 kun for kvinder) (torsdag efter 16.00 kun for kvinder) 

Forudbestiller til Hamam, Grupper og Oliemassage nødv-
endigt. Kurbad giver adgang til sauna, dampbad, koldt- og 
varmtvandskar.     Café m.m. 

krops største organ, trænet til større elasticitet og bedre 
blodcirkulation.

Efterårs tilbud
ØkoKurbad med Saltpeeling for 130 kr. 
 (normalpris 175 kr.) eller SommerHamam med ansigts-
maske for 500 kr.

Alle weekender og helligdage priser +75 kr.

Vi starter op med tirsdags FællesHamam og Saunagus
fra tirsdage den 9/9 kl. 18.00 
Kurbad og Olivensæbe-skrup-selv med kese - Pris 175 kr.

Midnatsbadning 
Fredag 5/9 fra kl. 21.00 til 01
Du kan nyde den smukke Hamam og kurbadet
Pris inklusiv skrub-selv m. blødt skum 
af økologisk olivensæbe - Pris 190 kr.

Priser
Kurbad: 125 kr. 
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr. - håndklæde 10 kr.
Karbad med urter: 175 kr.
Kun brusebad/karbad: 30/60 kr. - håndklæde 10 kr.
Rabatkort til 5 gange sælges
Hamam Basic:  525 kr. (weekend + 75 kr.)
Hamam Luksus: 825 kr. (weekend + 75 kr.)
Kropsmassage 30 min. 400 kr. inkl. Kurbad 525 kr. 

Grupper 200 kr. pr. pers. for 2 timer (weekend + 75 kr.)
Tilkøb:  Sal tpeelingMandag d . ,  Ansigtsmaske, 
FællesHamam og Basic

Priser inkl. pestemals, håndklæder, badesko, økosæbe og te

tlf. 28 68 98 29 (hverdage fra 10-16) 

Renovering af Christians 
Kirkes tårn - Opdateret:
Arbejdet omkring kirkens 
tårn skrider godt fremad, 
og omkring d. 1.september 
kan man glæde sig til et stil-
ladsfrit kirketårn. Det er Na-
tionalmusset der har foretaget 
istandsættelsen, først og frem-

Ny oprettet Facebook side om 
kommende koncerter i kirken:

Det skal ydermere siges, at vi 
har oprettet en Facebook side, 
hvor vi vil informere om de 
kommende koncert –og musik 
relateret arrangementer i 
Christians Kirke. Facebook 

mest af kirkens kobber 
urskiver, men også enkelte 
sten på tårnet er renset. 
Arbejdet sker på baggrund 
af en meget fornem bevil-
ling fra A.P. Møller Fonden 
på 2,2 millioner kroner.

siden kan også tilgåes uden 
login til Facebook. Adres-
sen er; www.facebook.com/
christianskirkekoncerter

                                                                                               
Mandag d. 1.september kl. 19:30 – Koncert med koncert-
foreningen af 1887

Mandag d. 6. Oktober kl. 19:30 – Koncert med koncert-
foreningen af 1887

Fredag d. 10. Oktober
Kulturnatten i Christians Kirke
Kirken vil være åben fra kl. 19:00 til 23:00 for de besøgende
I løbet af aftenen vil kirkens ”huskor” Nye Toner give 
koncerter af ca. en halvtimes varighed 
(for mere info – se venligst www.facebook.com/christian-
skirkekoncerter )

Søndag d. 26. Oktober kl. 15:00 – Koncert med Randers 
Kammerorkester

Søndag d. 2.november kl. 15:00  - Mindekoncert for Hans 
Thomas Eriksen
Mindekoncert for daværende organist i Sct. Andreas Kirke, 
København Hans Thomas Eriksen
Der vil blive opført et bredt musikalsk program

Kommende Koncerter
Søndag d. 2.november kl. 20:00 – Koncert med Mogens 
Dahl Kammerkor

Mandag d. 3. November kl. 19:30 – Koncert med kon-
certforeningen af 1887

Fredag d. 7. November kl. 19:30, entre - Jubilæumskon-
cert for Grønlands Julemærke
Varighed ca. 1 t. 30 min

Onsdag d. 19. November kl. 17:00, fri entré -Onsdag-
skoncert
Studerende fra Musikkonservatoriet (DKDM) opfører 
værker af bl.a. Bent Søresen og Bartók mm.

Medvirkende: Heider Nasralla, basun – Frederik von 
Würden, klarinet – Amalie Kjærgaard, violin og Tony 
Nguyen, klaver.   Arrangeret af Wonderful Copenhagen 

Søndag d. 23. November kl. 17:00, entre
Koncert med Lis Sørensen
Koncertens varighed ca. 1.t 30. Min
OBS: Der er mange trapper 

En sommerdag på Christianshavn

Susanne Mertz har fanget dette øjeblik i Kasernens have, hvor fædrene beundrer barnet, 
medens fædrenes venner ser undrende til

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/christian
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Onsdag den 3. september, kl. 19.

En mineskakt kollapser, en mand bliver fanget, og alles 
opmærksomhed rettes mod tragedien... også Charles 
Tatums (Kirk Douglas), en tidligere top-journalist der 
ser hændelsen som en billet tilbage til rampelyset. Et 
mediecirkus opstår omkring den indespærrede mand, 
og Tatum tager kontrol over situationen. Han broderer 
på historien og forhaler redningsaktionen, alt imens 
han føder den ene historie efter den anden til de mange 
journalister, der vil have lov til at dække begivenheden. 
Den populære instruktør Billy Wilder (Sunset Boulevard, 
The Apartment) blander grum kynisme med en fantastisk 
rollebesætning i denne gribende fortælling om men-
neskets mørkeste sider.
USA, 1951. 110 minutter. Vises i HD med engelske un-
dertekster.

Bank under bordet, salt over venstre skulder, 7-9-13 og så 
videre. Vi kender alle til magi og kan hårdt presset nok 
også indrømme, at vi tror og 
håber på, at visse han-
dlinger vil forbedre vores 
chancer for at få et bestemt 
ønske opfyldt. Det er ikke så 
underligt, for magi er ikke 
blot et fjernt anliggende for 
haitianske voodoopræster, 

vores egen højteknologiske 
kultur. Gud ske tak og lov 
for, at vi har Jesper Sø-
rensen, Aarhus Universitets 
egen heksedoktor, så vi kan 
få styr på vores overtro. 
Få en  magisk tænkepause 
med   forskeren Institut for 
Kultur og Samfund – Religionsvidenskab.

Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53    -  Man-
dag   22 september   kl. 19  - fri entre

Tænkepausebogen, Magi kan forinden  hentes  på 
biblioteket.

blandt aktørerne på Torvet til Christianshavnerdagen 
lørdag den 13. september. Traditionen tro vil der være 
quizzer til børnene og præmier for de rigtige besvarelser. 
Derudover er der i år også et kreativt værksted, hvor du 
kan få lov at slå dig løs med nogle af de kasserede bøger. 
Der bliver mulighed for at lave bibliogami, hvor man 

Det kreative værksted er primært for de lidt større børn, 
men alle er velkomne.

Onsdag den 10. september, kl. 19.

I 1988 tvinger et massivt internationalt pres den chil-
enske militærdiktator Augusto Pinochet til at afholde 
folkeafstemning om sit formandskab. Oppositionens 
ledere overtaler en smart ung reklamemand, René Saave-
dra (Gael García Bernal) til at stå i spidsen for kampag-
nen, der skal få det chilenske folk til at stemme NEJ!
Med knappe ressourcer og under konstant overvågning og 
trusler fra Pinochets efterretningstjeneste kæmper René 
og hans team en ulige og farlig kamp mod overmagten. 
Lykken ser dog ud til at vende, da de kommer op med en 
dristig og utraditionel kampagne, der benytter sig af et 
stærkt våben: humor! Men kan René beskytte kampagnen 
og sin familie mod Pinochets beskidte kneb? Og er en sjov 

en diktator?

Christianshavns Biblioteks Filmklub - 
program for september 2014

Det sker 
på Biblioteket

Tænkepauser: 
Magi

Mød biblioteket på 
Christianshavnerdagen

Instruktør Pablo Larrain. Chile, 2012. 120 min. Danske 
undertekster.

Onsdag den 17. september, kl. 19.

Efter mesterværket Re-Animator kaster Stuart Gordon 

From Beyond, igen ført op til nutiden og igen med Jeffrey 

ofte set i skyggen af Re-Animator, men lad dette være en 
opfordring: From Beyond er en værdig konkurrent, som 
bør ses af alle med interesse for gys og splattergenren.
USA, 1986. 86 minutter. Vises i HD med engelske under-
tekster!

Onsdag den 24. september, kl. 19.

ordløs historie om verdens cykliske gang og menneskets 
samspil med naturen. Det ene åndeløst smukke billede 
følger det andet, fra de mest øde områder af Jorden til de 
mest overbefolkede. Ingen dialog, ingen fortæller, ingen 
historie, men altid dybt fascinerende.
1992. 96 minutter. Vises naturligvis i overvældende HD.

Christianshavns Bibliotek
Dronningensgade 53
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Flere christianshavnere har henvendt sig til Christian-
shavneren for at gøre opmærksom på tilstanden af den 
ellers så smukke trappe udenfor Hal C på Arsenaløen.
Da Hal C blev indviet på en smuk septemberdag I 2013 
var alle begejstrede for de unikke siddemuligheder, som 

snart der var en solstråle.

brugt så meget mere.
I løbet af denne varme sommer har det dog vist sig, at 

trappen har været brugt til andet end at sidde på. 
Mange har, fra de nærmeste beboelser, kunnet høre, at 

trapperne også har været brugt som skaterbaner – til stor 
skade for trappens trækanter.

Christianshavns Bibliotek forsøger kontinuerligt at 
tilpasse sig tidens forhold, de biblioteksfaglige strøm-
ninger og efterspørgslen blandt lånerne. 

På den baggrund har biblioteket foretaget en mindre 
omindretning, som gør, at vi nu har mere plads til bl.a. 
amerikanske og danske tegneserier. Der rig mulighed for 

Så kig ned forbi dit bibliotek, hvor der er gode muligheder 
for at slæbe nogle fede amerikanske tegneserier med hjem 
– og der er mere på vej!

Venlig hilsen
Christianshavns Bibliotek

Hal C’s trappe

Christianshavneren bliver i den forbindelse opfordret 
til at forhøre sig om, hvorvidt der egentlig ikke mangler 
skaterbaner på Christianshavn?

Det står uklart om udefrakommende skatere vil få lov 
til at bruge skaterbanen på den kommende store trekants-
grundsinstitution i Prinsessegade udenfor åbningstid, 
men hvor kan skatere ellers gå hen, spørger en beboer i 
Prinsessegade? 

Kan der mon blive plads på Arsenaløen, tæt på Hal C, 

ternes hjul udsætter trappekanterne for?

tilstand, men har endnu ikke meldt ud med en løsning 
på problemet. Dels er der jo ikke plads til en skaterbane 

behøve at tænke på vedligeholdelse endnu …. men ska-
ting og parkour og lignende aktiviteter er jo et stigende 

må vel laves i en kvalitet, så de også kan holde til at blive 

Jane Lytthans

Lis Schertiger har været ude med 
kameraet og kan her dokumen-

-
set i kanterne tre steder - ikke 
noget kønt syn efter så kort en 
levetid.

Mere kulør på Christianshavns Bibliotek!

Û² ³«µ ±¹ ª:®¼·¹ ¿ºµ»¼ 
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DEN  UMULIGE  KÆRLIGHED ?
To fine digtsamlinger af 
Jørgen Hunosøe: Forgæves 
elskede (2013), 70 ss. og De 
kølige søstre  (2014), 67.ss., 
begge forlaget Elefanthuset. 
Kan købes hos boghandlere, 
netboghandlere eller på for-
lagets hjemmeside (www.
forlagetelefanthuset.dk).

   Med Jørgen Hunosøe 
(født 1939, poesi-debutant 
2013) har vi  på Chris-
tianshavn fået en rigtig 
d ig ter  ibland t o s .  En 
stor del af denne lærde 
mands digte, navnlig de 
kortere, er enkle i  ud-
t r y k  m e n  i k k e  d e r -
for nødvendigvis i tanke 
- og virkelig gode, også 
for mennesker der ikke 
er vant til at læse ”mod-
erne” poesi. Det er ikke 
mindst de teksters ube-
s t r i d e l i g t  d i g t e r i s k e 
kvalitet der uden videre 
får mig ti l  at anbefale 
min læser at  anskaffe 
de to små bøger og læ-
se i og højt af dem. Dermed 
har jeg allerede givet dem 
min højeste anbefaling.     
   Der f o r  e r  de t  der 
nu følger ikke så meget 
en æstetisk  vurderende 
anmeldelse som nogle 
gl imt der forhåbentl ig 
kan være vejledende, el-
ementer af en brugsan-
visning.  Det giver  mig
samtidig mulighed for at 
præsentere nogle få digte, 
for til slut at runde af med 
lidt om det centrale begreb i 
de to udgivelser: kærlighed.   
   Digtenes tematiske man-
gfoldighed spænder fra den 
præcise indlevelse i en ten-
nispiges serv (slutning::”Jeg 
vil ikke have noget tilbage”!) 
over en rammende karak-
teristik af den store kaktus´ 
væsen og væren (2014, s. 43) 
til digtene ”Cirkel ” og ”Syn”, 
der med glad underfun-
dighed skildrer jævnby-
rdig kærlighed i klitter. 
Men bemærk at ”Syn” er 
en drøm (alle fra 2014)
 - og videre: tilbage til de-
butbogens digte, hvoraf 
mange på en eller an-
den måde handle r  om 
forstyrret, distraheret el-
ler fraværende kærlighed.  

Som her (2013,  s . 59), 
måske Hunosøes smuk-
keste digt: Prøv at læse 
d e t ,  l a n g s o m t ,  f l e r e 
gange, højt, for dig selv eller 
en anden:
KÆRE
Dine læbers sprukne varme 
overvintrer
under mine ords is.
Din betingelsesløse hud
er trods
mod papirets  glathed.

Øjnene stirrer op mod mig.
I det her isolerede digt, ta-
get ud af bogens  sammen-
hæng,  giver linjerne 4 – 6 
næppe mening: det vender 
vi tilbage til.   
        + 
Prøv at læse dette digt på 
samme måde:

FORGÆVES  ELSKEDE
Tilbage blev skikkelsen
med det grå ansigt
mod lyset.

Papirrummet har opsuget 
farverne.

Sådan kunne det ikke fort-
sætte, 
forgæves elskede .

                                                    
Det har som nævnt ikke 
været min hensigt at give 
en samlet  karakteristik el-
ler vurdering af  de to over-
ordentlig rige digtsamlinger. 
Jeg har taget  enkelte digte  
som udgangspunkt. Mit råd 
til læseren  er selv at gå på 
opdagelse , og jeg har an-
tydet  hvor og hvordan man  
kunne begynde. Digtene  
forklares  i nogen grad ved  
de sammenhænge de indgår 
i. Der er subtile paralleller, 
kontraster  og krydsreferenc-
er, ligesom der for den inter-
esserede går mange veje fra 
de umiddelbart, eller næsten 
umiddelbart, forståelige 
digte til dem man i første 
omgang har ladet ligge.                                              
                      +                                                                                             
Vedrørende kærligheden  er 
Hunosøes  fortjeneste den at 
han har udforsket den som 
et følelsesmæssigt fænomen: 
kærlighed er en situationel 
fornemmelse, fornemmelse 
i nuet. Den er truet - ja 
såvidt jeg husker fra Pla-
tons version af Sokrates, 
umulig. Hos Hunosøe kan 

-
tende eros,  dog stadig inden 
for den situationelle fornem-

Digtet eksisterer som skrift 
på papir og  som lyd. Det  
skal ses - og høres. Med  
dets rytme og klang passer 
det til åndedræt, mening 
og betydning,  falder let 
og langsomt på tungen og 
bæres naturligt af stemmen . 
   De første tre linjer får en 
antydning af ophold mellem 
de stadig kortere  linjer, 
der hver rummer  et led i 
sætningen. Den lange fjerde 
linje fortæller hvad der er 
sket - hvad så end ordet 
“papirrummet” skal betyde.  
Skikkelsens ansigt, åbent 
og sårbart, har mistet sine 
farver; kontrasten mellem 
“grå ansigt” og “farverne” 
er slående. 

Efter en pause henvender 
digtets stemme, den digter 
læseren fornemmer i tek-
sten, sig til skikkelsen, den 
forgæves elskede. Han går 
fra beskrivelse til henven-
delse, det subjektive  og 
handlende:  hans afsked med 
hende det ikke lykkedes ham 
at elske.
   Digtets fjerde linje - “pa-
pirrummet har opsuget 
farverne” - er næppe for-
ståeligt. Men måske min 
opmærksomme  læser kom 
til at tænke på det først 
citerede digts “... trods mod 
papirets glathed”. De to 
steder kalder på andre digte,  
f. eks. “Lad hende dog være 
i fred”(2013, ss.40-41) og 
“Til min elskede” (2013, s. 
55), hvor  papiret  får det 
vigtigste, “de sorte spor” og 
lader det elskende jeg sove 
ind i sin “plastikseng. Igen, 

er elementer i opbygningen 
af det angiveligt vigtige 

at elske og det at skrive.            
                  

 +                          
Til sammenligning med 
“Forgæves elskede” kom-
mer her et andet afskeds-
digt - meget mildt sagt
en opsigelse på gråt papir:

FOTO
Du er ved helt at opløses. 
Dine hænder hager sig fast 
i hans ryg
og din hage hviler 
betingelsesløst
på hans skulder.
Mascaraøjnene er sorte 
huller af håb, 
kinderne svulmer af 
uberørthed.

Han fører dig rundt.
Ham med de vigende 
tindinger, de skrå skuldre.
Ham med de bestemte 
tanker.

Du er lille.
Det mærker du snart og 
altid.   
Hunosøe gør meget ud af at 
distancere sig fra digtenes 
personer, i særdeleshed  
digterjeget: “.. jeg, hun og 
han forlader mig, den skin-
barlige måske hykleriske 

forfatter”, forklares det i 
debutbogens  galgenhu-
moristiske “SLUTNING: 
Jeget i skinbarlig skik-
kelse”. Tekstens digterjeg 
er netop  tekstens; det er den 
digter, læseren fornemmer 
under læsningen, der har 
ordet - ikke den levende, 
skrivende  Jørgen Hunosøe. 
   Det står imidlertid ikke 
klart hvilken stemme i digtet 
der siger ordene “Du er lille./
Det mærker du snart/og 
altid”. I forholdet, i skil-
dringen af kvinden og, sam-
menfattende, i situationen 
hvor ordene bliver udslynget 
- bliver kvinden  gjort “lille” 
og får at vide at hun vil 
snart og altid mærke det.
   Digtets læser vil nok håbe 
at damen i digtet snart vil 
komme til at opleve, føle, 
tænke noget der befrier 
hende fra  forbandelsen. 
Jeg  ser ingen instans i 
digtet  der modsiger et 
sådant læserengagement, 
for slet ikke at tale om  
denne tolkning og vurder-
ing: de onde ord er digtets.  
                   +                                                                                  
Det sidste digt jeg vil omtale 
hedder “Oval”, og kan læses i 
2014, ss. 37-38. Det viser et 
digts tilblivelse,  af nogle us-
ammenhængende forestill-
inger og billeder, som digtet 
(der er ved at blive skabt)  
kræver præciseret. Digter-
ens svar er det færdige digt, 

-
dende roderi,  der selvom det 
bliver stående kasseres til 
fordel for det færdige digt.
  Det  handler om det der 
eksisterer som æg,  er ovalt, 
ægformet,  æggeagtigt, og 
må  slåes i stykker for at give 
plads for det nye liv. Digtet 
er universelt. Det slutter 
sådan :

Universet er måske en oval.
Når ægget smadres,
fødes et nyt.

Drømmen om den store 
rytme. 

                +           

melse: af tryghed, hygge, af 
at komme hjem, af at be-
tragte den sovende elskende.
   I den rigt fantasifulde bog 
nummer to har de kølige 
søstre meldt sig ud af sam-
fundet og vil ikke vide af 
kærligheden. Det er til dem 
den stilfærdige mulighed for 
frelse kommer i skikkelse af 
han/hun, der afseksualiserer 
kærlighedsmødet, med  men-
neskekroppenes huller og ud-
dunstninger; selve berørin-

hænders møde. Hen blander 
sin alternative stemme i 
de køl ige  søstres  kor.         
   Hunnosøes styrke - udfor-
skningen af kærligheden, 
eller den manglende kær-
lighed, som en fornem-
melse i nuet - skygger for 
noget andet i fænomenet 
kærlighed: opmærksomt 
nærvær, tid, forpligtelse og 
handling. Hvor det drejer sig 
om kærligheden mellem to 
savnes tanken om et gensi-
digt forpligtende fællesskab 
mellem to mennesker, ud-
viklingen af et venskab, ja, et 
langvarigt erotisk venskab.   

Som nævnt er der naturligvis 
hos Hunosøe tale om et 
præference-forhold, den el-
skede, eller den der skulle 
være det, er en udvalgt per-
son. Der er ikke tale om 
solidaritet, end mindre om 
næstekærlighed som ana-
lyseret i vores kulturs måske 

-

satekst, Lukas 10, ca. 20 -33. 
Kærlighed er ikke bare en 
fornemmelse. Dens hemme-
lighed er: “At lade  en andens
virkelighed være tilstede og 
komme til orde i ens eget liv”.
(Slutlinjerne i Suzanne Brøg-
gers forord til Søren Kirkeg-
aards “Kjerlighedens Gjer-
ninger” (Gyldendal 2013)).

Under titlen Dr. Topic præsenterer kunstneren 
Christian Vind i Overgadens stueetage et forgrenet 
net af objekter, arkæologiske genstande og ting fra 
vores hverdag. Samtidig viser 35 danske kunstnere, 
hvad der inspirerer dem på gruppeudstillingen 
Coming From.

– en genstemplet kuvert og 

denseret billedstrøm af nye 

– som har haft en særlig 

   Dr. Topic løber frem til d. 
26. Oktober, mens Coming 
From kan ses frem til d. 14. 
september. 

Begge udstillinger er des-
uden en del af Copenhagen 

hele Københavnsområdet fra 
d. 29. august – 7. september.

OVERGADEN

Ö(®¹»² Ø«²±(»

Hvis du/I ønsker at høre mere om Jørgen Hunosøes digte, 
-
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Circo del Mondo
LUISA ATZERI 
6 -28 september 2014      RECEPTION  lørdag d. 6 sept. kl. 15-19
Retrospektiv Udstilling med STOFBILLEDER – MALERIER – FOTOS

GALLOPPERIET, STADENS MUSEUM FOR KUNST, CHRISTIANIA

Lebbe i Grønland

Circo del Mondo er et resul-
tat af 40 års arbejde med 
tekstilkunst, maleri, tegning 
og fotos. Det er også resul-
tatet af et omfattende dyk 
dybt ned i min skattekiste, 

kronologisk  historie i mit 
livs kreative produktion, 
fremkaldt af mine 70 år og 
tilfældigvis også af 40 års ju-

bilæum som billedkunstner.
Arbejdet  med tekstiler har 

været en lang rejse, som er 
slut nu i den form jeg har 

et vildt dyr, der skal tæmmes 
for at få det til at være som 
man vil.
Hver billede, i dets lange 
proces, bliver et spejl af et 
stykke liv, som ikke kan 
gentages.

Maleri har altid været 
mig meget kært og i direkte 
forbindelse med min sjæl.

-

-
ationer og har for mig en stor 
historisk værdi.

Min inspiration kom i stor 
omfang, udover min fantasi, 

fra de livlige oplevelser og 
enorme kreative kræfter, der 

omkring mig i 1970´ – 80´ og 
90´, specielt på Christian-
shavn,  på Christiania og i 
Italien. 

Derfor reflekterer mine 
billeder også en tidshistorie.

’Circo del Mondo’ beteg-
ner symbolsk livet, hvor der 
er mange historier. Hvert 
menneske, sine historier, 

ustandseligt, ligesom i 
cirkus og nye mennesker og 
dyr dukker op og forsvinder 
igen.
                          Luisa Atzeri

15. august åbnede Nordat-
lantens Brygge op for en, vi 
kan kalde den, en ”debatud-
stilling” om homoseksualitet 

en portrætudstilling kaldet 
”Gay Greenland”.

-

Chemnitz, har været initia-
tivtagere til udstillingen.

sin åbningstale, at hun for 

-
-

srute havde hun oplevet en 
masse meget ubehagelige 
smæde-grafitti imod ho-
moseksualitet i forskellige 
bolig-opgange. Hun blev vred 

Ajaaja 
Thomsen 
med sit 
citat: “Når 
man elsker 
verden og 
sig selv - er 
der større 
chance for 
at alt lykkes

vilkårene for homoseksuelle 

   Det viste sig, at man i 

modstang mod homoseksual-
itet, som vi kender fra så 
mange andre lande, og som 
også har været almindelig i 
Danmark for ikke så mange 
år siden. Hun fandt ud, at 
alle kendte nogen, men man 
snakkede ikke om det, ud fra 
tanken om, ”Hvad man ikke 

2011 og 2012 gentog man 

-
se med de to sidste Gay 

-
abe synlighed om, at der også 

-
land. Han inviterede dem 

Elias 
Joseph-
sen med sit 
citat: “Lev 
livet og følg 
dit hjerte. 
Det gi´r 
mere men-
ing. Elsk 
dig selv og 
vis det”.

til at få taget et portrætfoto 
for at give dem muligheden 
for at blive synlige. Han og 

derefter at lave en udstilling 
med portrætterne og citater, 
som skulle fortælle om de 
portrætteredes seksualitet 
og livssyn.

61 store, 1 gange 1 me-
ter, portrætfotos og lige så 
mange meget forskelligart-
ede udsagn viser den meget 
mangfoldige gruppe, som 
har haft mod til at vise deres 
ansigt, som den minoritet, 

samfund. Men det har måske 
ikke altid været sådan i det 

viden om homoseksualitet i 

adskillige af de gamle myter 
og sagn, som f.eks. i sag-
net om ”Kvinden der ville 
være mand”, om en kvindes 
bedrifter som fanger.

å udstillingen synes det, 

kvinder, der er kun afbildet 
få modige mænd.

samling, som udkommer til 
efteråret. Dette sjove, dyna-
miske digt begyndte med, 
”Hej jeg hedder Niviaq, og 
jeg er lebbe”. (Niviaq betyder 

-
sagn fra en gruppe, flest 
meget unge, som, trods om-
stændighederne, synes at 
have et positivt livssyn med 

sige, at livet er godt, og at 
det skal leves som sådan! 

Det er en stærk oplevelse at 
komme ind i det store rum, 

dig fra alle sider. Ikke fordi 
de er pågående, men fordi de 
repræsenterer mennesker, 

alle deres historier.

-
-

gade 91 indtil 5. oktober
                      
                      Jane Lytthans

Kommende udstilling på 
Nordatlantens Brygge 
Strandgade 91

“Det Lille Rum”
Keramikken, der sprang ud 
som skulptur

Nordatlantens Brygge sine keramiske værker, som har 
et skulpturelt, kunstnerisk udtryk, og som samtidig 
udfordrer materialernes yderste grænse. Hun er dybt 

til det lille rum - overfor universet. Hun udstiller både 
ældre og nyere værker.

Udstillingen varer mellem 
30. august - 19. oktober 2014

Billedtæppe med christianshavner og Christianiamotiv lavet af Louisa Atzeri

Én af de modige kvinder 
er samtidig en af de lovende, 

Niviaq Corneliussen. Hun 
indledte sin oplæsning af 
sine digte med en stor tak 

nogle smukke kvinder du 

jeg  nåede ikke at score dem 
alle, desværre!” 

  Hun læste op af sin digt-
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Sidste års 9. X & 9. Y er nu ude i den store verden og i fuld sving med deres ungdomsuddannels-
er, hvilket jo betød, at vi på Døttreskolen igen kunne glæde os til at byde en ny klasse velkommen.
D. 11. august havde 8. Y første skoledag, så nu er der to spor på dette klassetrin.
Y’ernes første uge bød bl.a. på tre dage med varieret indhold, så klassen både kunne lære hi-
nanden og bydelen/omgivelserne bedre at kende.
Der blev motioneret til den store guldmedalje, byen blev gået tynd, men indmellem var der - som 
det ses her - heldigvis også plads til et velkomment pusterum og et festligt klassebillede af en 
klasse i højt humør.
Godt begyndt ....

  

Hopla i Havnegade: 6.kl. glæder sig over at kunne bruge de nu 
igen tilgængelige trampoliner i det lidt fjernere nærområde: 
Over Knippels Bro og så er man der på et øjeblik. Prøv det!

“Morgensang classic” første skoledag, mandag d. 11 august 2014.
Også i den nye struktur holder Døttreskolen fast i traditionen med fælles 
morgensang: En gang om ugen, fredag morgen, samles hele skolen i salen 
og nyder sang og samvær - ganske som vi plejer.

verdener kan forenes: Det gammelkendte blandes med de nye muligheder 
for at begynde dagen i fællesskaber med kammerater fra andre klasser, 
hold, etager .... og at engagere sig i aktiviteter, som enten er kendte eller 
ukendte og overrraskende er fedt for både lærere og elever!

Forandring fryder som bekendt - men bedst på et funda-
ment, som også indeholder en fortsættelse af det kendte og 
værdsatte. Det giver tillige et godt engagement.

Også på Døttreskolen ser dette skoleår anderledes ud: 
-

for også behov for længere frikvarterer. Nu er der hele 30 
minutters pusterum om formiddagen, en spisepause på 
tre kvarter, samt endnu et lille break om eftermiddagen.

Man fornemmer allerede nu en større grad af ro: 

lade batterierne op for såvel store som små.
Morgensangstiden er blevet nytænkt, så der tre dage om 

ugen er tale om enten fælles trinaktiviteter i salen - eller 
etagevis andre former for bevægelse/fordybelse, udendørs 
eller indendørs, alt efter vejret. 

Det lover heldigvis godt!

Morgenmotion: Mellemtrinnet (3., 4. og 5. kl.) dyster - opdelt i 

Løgløb! Spænding til det sidste, kan man se.
Guld, sølv og bronze til de tre vinderhold.

CD: Klar, parat .... start

Fotos: BHG, HH, CBC
Tekst: CBC
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Men normalt inkluderer disse ikke 
torsk (det der med ”r” i måned-
ens navn). Friskhed kompenserer 
imidlertid for mangt og meget. På 

-
kutter, der – via en app – med-
deler, hvornår de kommer ind i 
den lokale havn og hvad, de har 
fanget i dag. Vi købte en pæn torsk, 
der blev slagtet og renset. 2 timer 
efter stod den så på bordet. Og 
pludselig (gen)opdagede man, hvad 

supermarkeder (og såmænd også 

Der er intet sted i dette land, der er 
over en times kørsel fra havet. Det 
er derfor en skam og en skændsel, 
at alle disse dygtige folk i de store 
organisationer (nogle har sikkert 
akademiske grader i logistik!) ikke 

Sommerens 
Lyksaligheder ere mange…..

”Pulled  meat”  er  blevet  så moderne.  Idéen er 
langtidsovnstegning/-braissering ved lave temperaturer, 
sådan ca. 120 grader i 10-12 timer. Det er i virkeligheden 
ikke spor nyt – men en fortrinlig måde at nyttiggøre mindre 
reelle (og derfor billigere) udskæringer. Men nu er det altså 

udnytter vi alt for lidt af dyret, når det nu en gang er ble-
vet slået ihjel, fordi efterspørgselen især retter sig mod det 
skære kød – hvad der måske også er lidt snobberi i (og doven-
skab: det er ikke ret besværligt at stege en bøf – og så kan 

Trækkerkalv

Som en eller anden klog kone sikkert har sagt en gang.

gæsterne se, at man har købt dyrt ind. Men ”pulled meat” 
(der, så vidt jeg ved, hedder sådan, fordi det kan trækkes 

smag. Blot skal man erindre sig, at tilberedningsmetoden 
forstærker den smag, dyrets livsvilkår har givet det. Dvs 
kød fra dårligt opdrættede og behandlede dyr kommer til 
at smage markant ringere end det bedre kød. Men da der i 
forvejen er tale om billigere udskæringer, burde økonomien 
rumme plads til at søge kvalitet.

I vort tilfælde gik jeg ombord i et  stykke fedtmarmoreret 
bov fra en frilandskalv. Det med fedtmarmoreringen er 
vigtigt: for magert kød bliver bare tørt og trevlet. Kødet blev 
krydret med salt og peber (andre krydderier er absolut også 
mulige – husk bare, at smagene forstærkes ved tilberedn-
ingsmetoden) og pakket tæt ind i sølvfolie. Ind i ovnen – 120 
grader i 10-11 timer.

Da tiden sig nærmede, tog jeg kødet ud (det kan sagtens 
holde sig varmt inde i sin pakke i ½ times tid og skruede op 
for ovnen, så jeg ku riste burgerboller. Og her på Havnen 
er vi jo så heldige, at vi mange steder kan få ordentlige 
burgerboller med smag og substans i – i stedet for det 
usunde og smagsfri sukker-/luftbrød, der ofte associeres med 
burgere. Rør en mayo og smag til med ”pikante” krydderier 
– chili, hvidløg, salt, worchester-sauce, lidt sødme fra en klat 
ketchup – hvad du nu har lyst til. Snittet grønt: salat, agurk, 
tomat – mulighederne er mange. Du kan pynte med sprød-
stegt kvalitetsbacon. Ikke strengt nødvendigt – men mange, 
især herrerne, synes, det gør godt. Og lad så hver især bygge 
sin burger med det ”trukne” kød (trækkerkalven!) – giv en 
god, rustik rødvin til – og glæden vil brede sig.

ordentlige varer. Prisen? Tjah – det 

koster i supermarkedet. Der er nogle, 
-

erne som forbrugerne.
Nå – men nok om surhed – hvad skal 

vi stille op med kræet, hvis vi nu har fået 
det op på køkkenbordet? Pocher (dvs koge 
v lavt blus) det nænsomt i en kogelage 
med salt, hele peberkorn, eddike og laur-

kog dem lige så nænsomt. Rør en stærk 
fiskesennep. Sprødsteg nogle skiver 
kvalitetsbacon og hak syltet rødbede. 
Hak hårdkogte æg og put dem i varmt, 
smeltet smør.

På bordet med hele baduljen straks. Det 
er den klassiske, kogte torsk – og du kan 
roligt lave store portioner: det forsvinder 
som dug for solen. Det klassiske tilbehør 
er koldt øl og snaps – men en kold, kraftig 
tør hvidvin klarer den også.

Og så ka I godt blive lidt misundelige: et af de med-
bragte, voksne børn gik i køkkenet efter at have plukket 
bjerge af frisk sommerfrugt (hindbær, solbær, ribs og 
jordbær) og lavede rigtig ægte gammeldags rødgrød – en 
herreret, jeg under alle, hvad enten de kan udtale det 
rigtigt eller ej. Det blev en skøn sommeraften!

Bon Appetit!

Md. M

Friskfanget torsk

Rødgrød coming up
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Det Frie Felt på Teaterøen
Fra d.18.-28. september inviterer Teaterøen til festival. 
Festivalen ”Det Frie Felt” er et samarbejde mellem Teaterøen og 
interesseorganisationerne Uafhængige scenekunstnere (US) og 
scenekunstnere uden scene (SUS), 

Der vil være forestillinger i Teaterøens traditionelle teatersale, 
men også den gamle bunker og omkringliggende efeu, buske og 
træer vil danne rammer om forestillinger.

Programmet for festivalen vil blive offentliggjort, når vi kommer 
tættere på startdatoen.

Billedet er fra CPH Stage på Teaterøen, hvor Teater 
Arriéregarden spillede deres forestilling: ”Alt er sagt, siger de” i 
en bunker. Fotograf Ole V. Wagner

Sæsonen 2014 / 2015
Så er ferien slut og vi skal i gang med vintersæsonen.

C.I.K. SPORTCENTER, Bådsmandsstræde 20 2. sal, 1407 KBH. K.

Rytmisk gym. med leg og redskaber ledes af   Eva Krebs LarsenRytmisk gym. med leg og redskaber ledes af   Eva Krebs Larsen

Mandag kl. 17.10 – 18.00           Små drenge og Piger 3-5 år.

Sæsonen varer fra oktober til og med april.             

Første gang   6 – 10 – 2014

Hele sæsonen Kr. 400.-

Rytmisk motionsgymnastik ledes af     Eva Krebs LarsenRytmisk motionsgymnastik ledes af     Eva Krebs Larsen

Mandag kl. 18.30 –19.20                                       Voksne.

Sæsonen varer fra oktober til og med april.            

Første gang   6 – 10 – 2014

Hele sæsonen kr. 600.-

Bodysculp / Stram op  ledes af  Mai - Britt HansenBodysculp / Stram op  ledes af  Mai - Britt Hansen

Tirsdag kl. 16.30 – 17.20                                 Voksne

Sæsonen varer fra oktober til og med april. - Første gang   7 – 10 – 2014           

Hele sæsonen kr. 600.-

Kontingent for passive medlemmer er årligt kr.  150.-  

C.I.K.’s Dameafdeling

Vil Du vide mere kan Du ringe til:

Irene Frederiksen  3259  47 52  Annie Hvid 2846  5613

            Lillian Malthe: minfamse17@gmail.com - el www.cik-sport.dk
 Evt. nye medlemmer tilbydes en gratis prøvetime.

mailto:minfamse17@gmail.com
http://www.cik-sport.dk
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SØNDAGSKONCERT I 
SOFIEBADET 

21. SEPTEMBER KL. 16

Anders Koppel (hammondorgel)

Benjamin Koppel (sax)

Peter Nilsson (trommer)

Koppel og søn Benjamin Koppel, som har lavet 

Sønnen Benjamin Koppel har især spillet en central 

rytmisk musik, som har fungeret i mange orkestre 

CHRISTIANSHAVNS 
KANAL

Hver mandag 18-19.30

-

September: 

                  v/Troels Panild

 V/Sarah og Heidi. 
                        

-

V/ Dr. Jive og 
Jacob Kragh

-

 V/Dr. Jive

V/ Morten Lunn.

Sikke´n Festival

Susanne Mertz fangede de fantastiske stemninger  under 
festivalen:

Til højre ses Christina von  Bülow og nedenunder George 

Helle Marstrand, Christina Dahl og 

Jesper Thilo og Olivier Antunes

I´d always love you, always, sang Louise og Nulle. Og 
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Nyt fra Lokalrådet
September 2014 

Christianshavns Lokalråd forsøgte i juni at lave et større møde om de 
kommende cykelstier igennem Christianshavn med Teknik og miljø 
borgmesteren. 

Det var vores opfattelse, at der har været mest fokus på cykelstien 
gennem Christiania, mens mange også har været urolige for den 
cykelstiføring, der er planlagt gennem de smalle gader på Christianshavn. 

Teknik og Miljøudvalget har bevilliget 1.8 million til at lappe lidt på de værste gener 

grundet sommerferien, men siden har forvaltningen selv indkaldt til et borgermøde om 
sagen – så vi ser frem til en god debat dels om afhjælpning af cykelgener igennem Chris-

når også den nye cykelbro mellem Langebrogade og Christians Brygge bliver en realitet.

Lokalrådet har i løbet af det sidste år haft en fast korrespondance med forvaltningen for 
at få aktindsigt i økonomien omkring både Inderhavnsbroen og Trangravsbroen. 

Det er vores opfattelse, at der muligvis har været en uheldig økonomistyring af brobyg-
geriet, som borgerne nu må bøde for. Det har ikke været muligt at få aktindsigt, derfor har 
Lokalrådet klaget til ombudsmanden, som nu vil undersøge sagen. 

Samtidig har vi gennem mange kilder kunne konstatere, at Inderhavnsbroen er i en så 
dårlig stand, hvor bropillernes beton må styrkes med epoxy, armeringsjernet er rustet osv. 
Det tidligere broarbejde er af så dårlig kvalitet, at broerne, trods borgernes mange ekstra 
millioner, måske aldrig vil komme til at fungere. Og vi spørger, er broerne mon tænkt 

Lokalrådet gav i foråret vores pris til Anders Zorn, som vandt en sag i Landsretten om 

skulle bygges. 
Lokalplanen fremhævede bl.a., at der måtte bygges en let stibro i Strandgadeaksen, 

hvorefter en stor tung bro bliver projekteret langs havnekajerne. 
 så den 

som er i høring indtil 30. september. 
Lokalrådet vil i et høringssvar opponere mod både den måde at omgå borgernes ret til 

indsigelser og mod den bastante bro, som med sine evigt LED-belyste wirer og massivt-

Christianshavns Lokalråd kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 
3254 9226, vores aktiviteter, mødedatoer o.a. kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk 

http://www.christianshavnslokalraad.dk

