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Gudstjenester og Koncerter 

Søndag d. 1. Marts kl. 10.00 
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless 

Mandag d. 2. Marts 2015 kl. 19.30
Koncert med Kammermusikforeningen af 1887

Dutilleux, Mozart og Carl Nielsen
Entre: 100 kr. (studerende har gratis adgang) 

Søndag d. 8. Marts kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless

Søndag d. 15. Marts kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Susanne Ivalo Rasmussen

Søndag d. 22. Marts kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Susanne Ivalo Rasmussen

Åbning af 
Vor Frelsers 
Kirketårn

vinterpausen, lørdag 

Kl. 12 Spiller Christianshavn Brass Band på kirkepladsen.

Åbningstider i 2015:

Februar - april & oktober - 15. december:

Maj - september:

Gode hilsner / kind regards
Dida Grundtvig

Tårnleder og koordinator

Søndag d. 1. marts

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Susanne 
Møller Olsen

v/ sognepræst Finn Dam
gaard

Søndag d. 8. marts

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene Lind
sten
Indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp*

* Sogneindsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp 
Over 805 millioner mennesker 
lever dagligt i sult og nød, 
dokumenterer FN’s seneste 

resituation. Selvom det er et 
lille skridt på vejen, så tæller 
enhver håndsrækning, og vi 

sogn til at deltage i sognein
dsamlingen søndag den 8. 

Marlene Lindsten.

Fredag d. 13. marts

v/ sognepræst Marlene Lind

sten

12.00
v/ sognepræst Susanne 
Møller Olsen

Søndag d. 15. marts

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst (Mogens 
Lindhardt)

Fredag d. 20. marts

v/ sognepræst Susanne 
Møller Olsen

Lørdag d. 21. marts  

12.00
v/ sognepræst Marlene 
Lindsten

Søndag d. 22. marts

Højmesse kl. 10.30
v/ sognepræst Marlene 
Lindsten

Fredag d. 27. marts

v/ sognepræst Susanne 
Møller Olsen

Søndag d. 30. marts
Palmesøndag

te kl. 10.30
v/ sognepræst Finn Dam
gaard 

Kirkerne i marts

Palmesøndag i Vor Frelsers Kirke  
Her kan du igen møde de to æsler Jens og Joan. Der er 

Musik i Vor Frelsers 

Færøske kor-klange

Engelsk korsang fra University of Cambridge

kirkelige repertoire.

Carl Nielsen 150 år Promenadekoncert

Den Danske Carl Nielsen Kvintet og organisten Jens E. 
Christensen, musikalsk ledelse: Lars Sømod.

VorFrelsers Kirke 

Christians Kirke

Gudstjenester

Lørdag d. 28. Marts kl. 17.00
Koncert med norske Bjørn Eidsvåg og musikere

et imponerende pladesalg på næsten 1,5 millioner og har også 
opnået en vis popularitet i såvel Sverige som Danmark.

Søndag d. 29. Marts kl. 10.00
Højmesse v/ sognepræst Flemming Pless

Torsdag d. 2. April kl. 20.00
Nordisk Messe med Mogens Dahl Kammerkor

rens storhed. Koret er ekstraordinært udvidet til 18 sangere 
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SOFIEBADET I MARTS

Søndags Koncert den 22. marts kl. 16.00
Christina Dahl Trio med

Christina Dahl (sax) , Jesper Lundgaard (bas) og
Espen Laub von Lillienskjold (trommer)

Fredage i marts fra kl. 18.00 -23.00
Eskil giver inspiration til juice råvarer, hvilke 

mineraler og vitaminer de indeholder.
Lær simple metoder til at opfylde dit daglig behov.

Pris 200 kr. inkl. Kurbad

tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.30 – 
21.00 

søndag fra 10.30 – 14.00
Mandag billigdag, torsdag kvindedag, onsdag herre-

dag fra 16.00
Forudbestilling nødvendig til Hamam, Grupper og 

Urtekarbad

Midnatsbadning 1. fredag i hver måned
Denne gang fredag den 6/3 fra kl. 21.00 til 01 

Pris 175 kr. 
Inklusiv skrub-selv m. blødt skum af økologisk oliv-

ensæbe 

Saunagus eller FællesHamam tirsdage fra kl. 19.00
Gusmester fra Det Dansk Saunaselskab 

Pris 175 kr. inkl. Kurbad

ØkoFormiddagsbad med Saltpeeling for 130 kr. 11-14 
VinterHamam med ansigtsmaske for 550 kr.

Kurbad: 125 kr. 
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr. - håndklæde 10 kr.

Karbad med urter: 175 kr.
Kun brusebad/karbad: 30/75 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. 

Alle priser weekender og helligdage +75 kr.

Grupper arrangement pr. pers. for 2 timer 200 kr.

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

Tilkøb: ØkoDrikke, Snacks, Saltpeeling, Ansigts-
maske, FællesHamam og Basic

K

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

SØNDAG 22. marts 2015 KL. 16.
Christina Dahls Trio med Jesper Lundgaard og 

Espen Laub von Lillienskjold 

Christina Dahl (sax) er en af de mest dynamiske aktører 
inden for ny jazz i Danmark. Som komponist og saxofonist 
fokuserer hun på frihed i musikken, inspireret af nuet med 
plads til individuel udfoldelse for musikerne. 

Hun har bidraget med kompositioner og som musiker 
i en lang række orkester- og bandkonstellationer siden 
1990’erne og deltaget i et imponerende antal musikbe-
givenheder i Europa, Nordamerika og Afrika.  

I snart ti år har Christina komponeret til trioen, som 
har udgivet en stribe cd’er og senest “Now is Now”, som 
omfatter Jesper Lundgaard på bas en veteran i dansk Jazz 
og Esben Laub von Lillienskjold på trommer - en stigende 
komet på jazzscenen.

og Daniel Franck på bas, begge kendte navne på den danske 
jazzscene Den dansk-svenske duo har spillet sammen et års 

Duoen spillede i løbet af de godt to timer koncerten 
varede numre af bl.a. brasilianske Antonio Carlos Jobim, 
amerikanske Billy Strayhorn og Lee Konitz, svenske Lars 
Gulin og Olle Adolfsson og danske Kai Normann Andersen. 
Og sammenspillet var sublimt, Daniel Franck var med sit 
lette legende basspil yderst opmærksom på Christina von 
Bülow. Han var her og der og alle vegne i akkompagnemen-
terne både med sit kropssprog og sin bas. Men hvad gør et 
melodiinstrument, når rytmeinstrumentet har momentum. 
Christina von Bülow lod sin altsax gennemstrømme af luft 

Webstersk sound.
-

fordring fra hendes far, Fritz von Bülow, fortalte hun, og 
da hun spillede ”Musens sang” og ”Trubbel” fornemmedes 

-

i dens dybe toneleje, mens det høje var distinkt uden at være 
skingert.

En dejlig koncert afviklet i en afslappet, humørfyldt at-
mosfære.

Den 1. april 2015, en mis-
tænkelig dato, skal Det Dan-
ske Spejderkorps overtage 
Christianshavns fjerneste 
del, Middelgrundsfortet.

Fortet ejes af Peter Bech, 
der i 2010 satte det til salg 
for 75 millioner kroner, og 
som i 2014 satte priskravet 
ned til 16,5 millioner kroner. 
Spejderne har fået hjælp af 
A. P. Møller-fonden og Nor-
dea Fonden og vil oprette 
en ”Ungdomsø”. Korpset vil 
oprette en fond til at oprette 
og drive Ungdomsøen.

Fortet blev bygget 1890 – 
94 som del af Københavns 
befæstning bl.a. med fyld 
fra udgravningen af Køben-
havns Frihavn og er stadig 
Jordens største søfort.

Tekst og foto: Bo

Seniorklubben på Christianshavn havde mandag 
den 16. februar besøg af journalist og forfatter Peer 
Kaa. Peer Kaa har i 20 år forsket i det som er blevet 
kaldt “Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej”, drabet på 
kontorchef Vilhelm Jacobsen og dennes hustru Inger 
Margrethe Jacobsen. Forbrydelsen blev begået den 19. 
februar 1948 i deres lejlighed.

Meget medrivende fortalte Peer Kaa om drabsforløb, 
konspirationsteorier, mærkvædige hændelsessammen-
fald og mulige mordere for til sidst at løfte sløret for, 
hvem den egentlige morder var ifølge hans undersø-
gelser: En 35 årig mand med kælenavnet Basse.

Peer Kaa har skrevet en bog om dobbeltmordet på 

Middelgrundsfortet solgt til Det Danske Spejderkorps

Ole W. Ullby Foto: Lånt fra Kristligt Dagblad, 12.11.2014

MUSIK
I 

SOFIEBADET
Sublimt sammenspil Tekst og foto: Bo
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I forbindelse med vores nye forestilling LEONARDO 
inviterer vi lørdag den 7. marts og 14. marts en kulturper-ørdag den 7. marts og 14. marts en kulturper-den 7. marts og 14. marts en kulturper-
sonlighed ind til en åben samtale om kunst og videnskab. 
Efter forestillingen giver vi et glas og lidt snacks i Teat-
erøens hjemlige, hyggelige café og vores gæst giver et bud 
på emnet, som oplæg til en samtale.
Vi håber at I får lyst til at deltage ved en eller et par af 
disse aftener.
Arrangementet indgår i billetprisen.

Lørdag 7. marts - Ole Fogh Kirkeby
Filosof, ledelsesteoretiker, forfatter og professor ved CBS 
– Ole Fogh Kirkeby taler denne aften om ”Videnskaben i 
kunsten og kunsten i videnskaben”.
Lørdag 14. marts – endnu en spændende kulturper-
sonlighed.
Hold øje med Facebook – og nyt nyhedsbrev 

LEONARDO spiller på Teaterøen,   
William Wains Gade 11 – Refshaleøen  
torsdag den 5. marts
fredag den 6. marts
lørdag den 7. marts + ekstra arrangement!
torsdag den 12. marts
fredag den 13. marts
lørdag den 14. marts + ekstra arrangement!

Hjertelig velkomne!
Asterions Hus

Leonardo i Asterions Hus

Leonardo da Vinci, som i 
da Vinci mysteriet, havde 
urpremiere på Teaterøen i 
en mystisk hybrid teater-
forestilling. 

Asterions Hus blander 
dans, musik, skyggespil 
med et stort antal citater af 
den mytiske Leonardo, som 
faktisk eksisterede, men 
hvis mangeartede talenter 
og udfoldelser i mange hen-
seender forblev ukendte og 
glemtes. 

og eftersom hans ”dr. Wat-
son’s”, Melsi’s, noter om 

Mesterens værk dels ikke 
blev kendt de første 200 år 
efter Leonardos død dels 
til størstedelen gik tabt, er 
Leonardo endnu basis for 
mange myter. 

Den bevarede femtedel 
af Melsi’s noter er basis for 
vor viden og for dette teat-
erstykke.

Forestillingen er en blan-
ding af citater fra Leon-
ardo fremsagt og nedskre-
vet spejlvendt i Leonardos 
egen stil, dans som silhuet 
i bevægelse, skyggespil i 
halvsete projektioner, hvor 

bl.a. Leonardo skikkelsen 

den allesteds nærværende 
assistent. 

Til slut inviteres nogle fra 
publikum op til en projek-

tion af ”Den Sidste Nadver” 
som deltagere i denne, og 
til allersidst kropsbemaler 
Leonardos næsten nøgne 
krop.

Leonardo skikkelsen frem-
stilles af Tilde Knudsen og 
Melsi skikkelsen af Peter 

Hyldemor på Loppen

Kirk. Duoen har også skabt 
forestillingen. Valget af en 
kvinde til at fremstille Leon-
ardo skyldes da Vincis smuk-
ke og elegante skikkelse, som 
kunne være mangeseksuel. 

Vore standardbegreber rum-
mer ikke da Vinci personer, 
som nægter at lade sig sys-
tematisere.

Tag teaterbussen med des-

tinationsskiltet ”Galten” til 
Asterions Hus og kom et helt 
andet sted hen. 

Og husk at nyde hele for-
estillingen, som begynder 
og afsluttes i bussen fra og 
”hjem igen” til Christian-
shavns Torv.

I øvrigt er forfriskningerne 
efter forestillingen, medens 
vi venter på bussen, rigtig 
gode og giver klangbund til 
megen god snak om fores-
tillingen. 

Sådan eftersnak inviterer 
teatre og biografer sjældent 
til. Ånd ta’r tid, og tid er 

penge. Derfor gi’r vi os for 
sjældent tid.

Premieren var torsdag 19. 
februar 2015, men vises også 
5. – 7. og 12. – 14. marts. 
Alle dage kl. 20,00 med 
busafgang 30 minutter før 
forestillingen fra Christian-
shavns Torv ved Urhjørnet 
og tilbage efter forestillingen 
efter klokkeadvarsel. 
   Chaufføren kontrollerer 
teatret for at sikre, at alle 
kommer med tilbage. 

                                        owu

“Hyldemor”, det hedengangne poetiske, beat, rock, hippie osv. band spillede en mindekoncert på Loppen 14. 
februar 2015.

                                                                                                                                         Fotograf: Susanne Mertz
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Edvard Weie: Fra Christianshavns Kanal. Gråvejr (1905)

Edvard Weie på Gl. Strand

Edvard Weie: Fra Cannes- Landskab med palmer (1939)

Af John Poulsen

Når man taler om malerkunst 
og Christianshavn, så er det 
altid Vilhelm Hammershøi der 
bliver nævnt, og man glemmer, 
at vores store kolorist Edvard 
Weie (1879-1943), der netop nu 
er aktuel med udstillingen ”Po-
esiens natur” i Kunstforeningen 
GL STRAND, også har boet og 

malet på Christianshavn. 

Weie blev født i Prinsesse-
gade 51, og senere boede 
familien rundt om på 
havnen, bl.a. i Båds-
mandsstræde, Prinsesse-
gade og Strandgade. Som 
voksen havde han i en 

periode atelier i et pakhus 
i Brogade. Faderen, der var 
skibssmed på Holmen, forlod 
tidligt familien, og moderen 
stod alene tilbage med to 
sønner. 

På skolen i Bådsmands-
mandsstræde blev hans teg-
nelærer opmærksom på hans 

tegnefærdigheder, som han 
videreudviklede på teknisk 
skole, for i 1893 kom han i 
malerlære. 

På værkstedet traf han 
kunstmaleren Eiler Sørens-
en, der inviterede ham op i 
sit atelier, og derefter var 
Weie ikke i tvivl om, at han 

også ville være kunstmaler. 
Når han havde fri malede 

han om aftenen indendørs-
bil leder hjemme, og om 
søndagen drog han rundt på 

motiver. 
Der kendes i dag 20-30 

Christianshavnerbilleder 
med motiver fra bl.a. Kana-
len, Wildersplads og Volden. 
De hører ikke til hans væsen-
tligste produktion og adskill-
er sig meget fra de malerier 
han er kendt for i dag. 

På det tidspunkt kunne 
han godt lide tusmørke-
belysning, som det fremgår 
af billederne. 

År 1900 søgte han ind på 
Kunstakademiet, men blev 
ikke optaget. I stedet for 
lykkedes det ham i 1905 at 
komme ind på Zahrtmanns 
skole, som i virkeligheden 
passede bedre til ham, og 
hvor han gik til sommeren 
1907.  

Sin malerdebut havde 
han allerede fået i 1904 på 
Charlottenborg Forårsud-
stilling.

Udsti l l ingen på GL . 
STRAND markerer, at det 
er 100 året for Weies første 
separatudstilling i Kun-
stforeningen, og den ud-
mærker sig ved at omfatte 
75 malerier udvalgt fra 
privatsamlinger, hvoraf de 

har været udstillet. 
Der er lagt hovedvægt 

på hans mere modne og 
koloristiske værker fra 
efter 1920, og derfor er 

fra Chr. Havn: to stemn-
ingsfulde interiører og to 
udendørsmotiver. 

Udstillingen 
slutter 3. maj

Gallopperiet lige nu
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Kolonihistorisk Center på Christiansholm?
Af Anders Bjørn, tidligere lærer på Christianshavns Gymnasium og bestyrelsesmedlem i Foreningen for et kolonihistorisk center på Christiansholm.

Christiansholm - også kendt 
under navnet Papirøen - står 
foran store forandringer. 
Københavns kommune og 
grundejeren By & Havn 
ønsker at inddrage borgere, 
lokaludvalg og andre inter-
essenter i processen og har 
derfor besluttet at afholde et 
borgermøde på øen den 18.3. 
samt udskrive en idékonkur-
rence for anvendelsen af 
den del af øen, der skal 
rumme “fritids- og kultur-
funktioner”.

Alle har muligheder for at 
komme med ideer og forslag 
frem til 7.april 2015. Dereft-
er vil en dommerkomité af 3 
borgmestre udpege de 5 mest 
interessante forslag.

Lokaludvalgene på Chris-
tianshavn udgav allerede 
sidste år et visionshæfte om 
de ideer om øens anvendelse, 
som christianshavnere og 
andre interessenter var kom-
met med på borgermøder og 
workshops. Fælles for dem 
alle var et ønske om, at Pa-
pirøen i fremtiden skal være 
et folkeligt, mangfoldigt og 
tilgængeligt sted. Blandt 
forslagene var et ønske om 
et historisk videns- og oplev-
elsescenter om Danmark 
som kolonimagt. 

Det er der mange gode 
grunde til:

- Den danske koloni- og 
slavehandelshistorie har 
længe været et fortrængt 
og næsten glemt emne, der 
ikke fylder meget på vore 
museer og i det offentlige 
rum. Der er derfor brug for 
en synlig- og bevidstgørelse 

af Danmarks 300 år lange 
rolle som koloniherre i In-
dien, Ghana, Vestindien og 
Grønland.

 - I andre europæiske havne-
byer med en lignende ko-
lonial fortid som Køben-
havns har man de senere 
år taget initiativ til nye 
museer, centre, udstillinger 
og byvandringer for at sætte 
fokus på kolonitiden og dens 
mange overgreb mod det, vi 
i dag kalder menneskeret-
tigheder.

 - Interessen for kolonitiden 
herhjemme og i vore tidligere 
kolonier er voksende. Emnet 

er blevet obligatorisk i histo-
rieundervisningen i folke- og 
ungdomsuddannelserne. Der 

slavehandelen (til sommer 
kan vi se Daniel Denciks 
Guldkysten i biograferne). 
Og i 2017 i anledning af 100 
årsjubilæet for salget af de 
vestindiske øer vil der blive 
udgivet et 5-binds værk om 
den danske kolonihistorie. 
Befolkningen i Grønland og 
US Virgin Islands er des-
uden begyndt at kræve, at 
Danmark forholder sig mere 
aktivt og selvransagende til 
fortiden som koloniherre på 
godt og ondt.

 - Beliggenheden på Pa-
pirøen tæt ved Trangraven 
vil være helt perfekt - tæt 
på de mange minder og spor 
fra kolonitiden i Nyhavn, 
Frederiksstaden og især 
Christianshavn. Der er stort 
set ingen af de mange histor-
iske bygninger på Christian-
shavn, der ikke rummer en 
fortælling om slavehandel og 
kolonitid (se min hjemme-
side www.sortefortid.dk). 4 
store handelskompagnier, 
7 skibsværfter, 4 sukker-
raffinaderier, reberbaner, 
sejlmagerværksteder og to-
baksspinderier var blot nogle 
af de mange arbejdspladser, 
der var med til at fordoble 

Christianshavns indbygger-
tal fra 1728 til 1801.

- Et videns- og oplysning-
scenter i nogle spændende 
arkitektoniske rammer vil 
give København en turistat-
traktion i internationalt 
format i stil med London, 
Liverpool og Nantes. Det vil 
styrke Københavns brand 
som en by, der lægger vægt 
på kultur, design, et levende 
bymiljø, bæredygtighed og 
mangfoldighed. 

 - På Papirøen vil der være 
plads og mulighed for at 
indrette et rekreativt miljø 
med cafeer, restauranter og 

scener, hvor man kan nyde 
streetfood, drikkevarer og 
musik fra de tidligere koloni-
er. Der vil måske også være 
plads til arbejdende værk-
steder, hvor man kan bygge 
kajakker og andre fartøjer 
fra vore tidligere kolonier - 
måske ligefrem en kopi af et 
handelsskib fra 1700-tallet!

Dette er bare nogle af de 
visioner, som den nydannede 
Forening for et kolonihistor-
isk center på Christiansholm 
på lagt ud på den endnu ikke 
helt færdige hjemmeside 
http://kolonihistoriskcenter.
dk/. Her vil man også kunne 
læse nærmere om de ak-
tiviteter og faciliteter, som 
centret efter vores mening 
skal kunne tilbyde et bredt 
publikum af uddannelsesø-
gende, forskere, turister og 
ikke mindst christians- og 
københavnere.

Foreningen holder gen-
eralforsamling i Beboer-
husets festsal Dronnin-
gensgade 34 mandag den 
30. marts kl. 19.00 for alle 
interesserede. Her vil der 
være mulighed for at disku-
tere projektet og selv komme 
med forslag og ideer. Så 
mød op, hvis du interesser- 
er dig for Christianshavns 
udvikling og den spændende 
historie om Danmark som 
kolonimagt. 

PS: 
Nordatlantens Brygge af-
holder - uafhængig af vores 
forening - mandag den 23. 
marts kl. 19.30 en foredrag-
saften med overskriften 
Kolonihistorien er ikke død!

Der var en gang……
En baron ude på Vestsjæl-
land havde arvet et stort 
hus og en masse land fra 
forfædrene. Han havde en 
stor griseavl og en masse 
skov. Griseavlen løb kun lige 
rundt, for dyrlæger, anti-
biotika og up-to-date staldin-
dretning kostede kassen. Og 
så døde i øvrigt ret mange 
smågrise, før de nåede en 
salgbar alder. På trods af 
dyrlæger ,antibiotika m.m.. 
Med skovene var det ikke 
ret meget bedre: det kostede 
kassen (og dyre maskiner) 
at rydde underskov og ny-
vækst, så træerne – om X 
antal år – kunne sælges til 
en fornuftig pris. Måske en 
forfader er sprunget ud af 
tårnet og har erindret den 
nuværende godsbesidder om, 
hvordan man gjorde ting før i 

-
drot den idé at hegne sko-
vene, slippe grisebasserne 
løs om foråret og så  ellers 
ikke blande sig før efterår og 
slagtetid. Han sparede mega 
på alle omkostningerne: 
Grisebasserne holdt under-
skoven nede. Sygeligheden 
blandt grisene dalede to-
talt og da efteråret kom, 

der smagte fantastisk. Ja, 

undskyld vore jødiske og 
muslimske medborgere, de 
smagte rigtig godt. Det kørte 
i de tidlige 90´ere – men for-
svandt – af en eller anden 
grund – ud af markedet igen. 
Men nu er tråden taget op: 
På Vasagården lige uden for 
Svaneke har man sommeren 
igennem kunne iagttage 
grisebasser, der gik rundt 
i det fri, havde individuelle 
farehytter og som selv kunne 
opretholde den for grise 
naturlige sociale organisa-
tion. I de nærved liggende 
skove (vi er på  Sorte Muld, 
der siden Broncealderen 

har været centralt i Nor-
den), havde grisene det også 
herligt. Nu er så efterår og 
vinter kommet – og grise-
basserne har afsluttet deres 
(gode) liv. Flæskestegene 
mm kan nu købes. Og jeg kan 
fortælle jer, at de smager for-
rygende godt. Lad os håbe, at 
de på et tidspunkt også når 
en butik i nærheden.  Men 
det vi kan bruge det til – 
når vi som forbrugere står i 
supermarkedet – er at tænke 
over, hvad vi køber. Vil vi 
– med vore få skillinger – 
fremme en proces, der giver 
dårligere varer, placerer 

avlerne i dyb afhængighed af 
kreditgivere og ved kemiske 
påvirkninger også har ind-

Eller vil vi være bevidste om, 
hvad vi gør ved omverdenen 
og bruge vore få skillinger 
til at fremme en bæredygtig 
udvikling? Og så ovenikøbet 
få bedre smagsoplevelser?

Nå, men nu til noget helt 
ANDet….

Der, hvor jeg plejer at købe 
ind, havde de tilbud på 
berberiandebryster. Ber-
beriænder kaldes på nor-
maldansk moskusænder 
– og deres livret er i øvrigt 
dræbersnegle. Så, har du en 
have, sku du måske over-
veje at have et par stykker 
til at snadre rundt! Men de 
smager godt – dræbersnegle 
eller ej . Jeg lavede en jys 
(eller skysovs) til. Et par glas 
rødvin op i kasserollen, kog 
ned med andefond (kan fås i 
supermarkedet) , salt, peber 
og appelsinsaft. Kog ned til 

fedt fra bryststykkerne, rids 
dem og brun dem af i en pan-
de. Krydr m salt og peber. 
I en 200 grader varm ovn i 

godt et kvarter. Husk, når du 
steger kød, aldrig direkte fra 
køleskab til pande. Lad det 
ligge ude en time eller to til 
det har stuetemperatur -  så 
bliver det ikke så nemt hårdt 

og placer dem i et ildfast fad. 
Hvidløg,  salt, peber og salvie 
over. Et skvæt olivenolie på 
og ind i den hede ovn. Ca ½  
time til de ser sprøde ud. Nu 
koger sovsen ind, andebryst-

mellemtiden kan du lave en 
-

kål (raw-food!), snittede ap-
-

kerner. Appelsinsaft og val-
nøddeolie henover. Herefter 
resterer kun at holde øje med 
tingene i ovnen, trække en 
god rødvin op og - når ovnen 
har gjort sit arbejde – skære 
andebrysterne ud, jævne 
sovsen med smørklatter un-
der omrøring og så at servere 
hele baduljen!

                           Bon appetit!
                                   Md. M.

Parti af Strandgade med Wilders Pakhus. Maleri fra 1776

http://www.sortefortid.dk)
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Fastelavn er mit navn ... også på Døttreskolen
Hvad kan man ønske sig 
mere end først vinterferie 
og så tøndeslagning, når 
man begynder i skole igen, 
mandagen derpå?

Traditionen tro fejrede 
også Døttreskolen fastelavn 
mandag d. 16/2.

5.kl. gjorde som arrangør 
af tøndeslagningen for ind-
skoling og mellemtrin igen i 

Nogle af arrangørerne fra 
5.kl. i en lille pause

Bagefter blev det overbyg-
ningens tur – og de store 
elever viste,  at udklædning 
jo også kan klares med få, 
men effektive virkemidler: 
sort næsetip og knurhår og 
”vupti”, så er man blevet til 
en kat!
Fastelavnsboller og kaka-
omælk til hele skolen er 
selvfølgelig også med til at 
gøre dagen til noget særligt: 
Endnu en tradition, vi alle i 
den grand værdsætter.

Fotos: David Buchmann
Tekst: Charlotte C.

David Buchmann, ny lærer 
på CD, viser med disse fotos 
tydeligt sin glæde ved og 
sit talent for at fotografere, 
en interesse, man jo held-

i undervisningsregi. I et 
nyligt danskforløb med vores 
dejlige, nye 8. Y, som han 
er klasse- dansklærer for, 
skulle eleverne i grupper 
lave kortfilm, hvilket der 
kom en stribe super krea-
tive levende billeder ud af. 
Inspirerende!

De fastelavnsfotos, som vises 
her på siden, er blot en lille 
del af ”dagens høst”, for 
selvfølgelig er disse fotos 
blot en brøkdel af fastelavns-
serien: Alle de fantastisk 
udklædte børn  er jo ikke til 
at stå for!

Men også uden for skolen 
kan man glæde sig over 
Davids blik for at tage blæn-
dende billeder:
I februarnummeret af 
Samvirke kan man i artiklen 
”Før fuglen er fløjet ” se 
mere til Davids talent for at 
trykke på udløseren, når det 
helt rigtige motiv er der: 
Pletskud hele vejen rundt.



22 Christianshavneren nr. 2 / Marts  2015

...som træner i Hal C, har stadig plads 

Vores Old Boys spillere, som er fra 32 år og opefter samt 
vores Veteran spillere som er fra 50 år og opefter, har træn-
ing hver onsdag i Hal C på Holmen fra KL 18.00 – 19.00. 

Vi er en god blanding af spillere i aldrene, modne og godt 
modne, som nok har spillet de største turneringskampe, men 
har det godt og hyggeligt sammen i gode omgivelser i Hal C.

til håndbold på motionsplan, så kom i Hal C onsdage fra 

Christianshavns karateklub i  CIK arrangerer  banko i 
Bådsmandstræde 20. Det er for alle og vi håber at rigtig 
mange har lyst til at deltage.

Karateklubben holder Banko søndag d.22/3 kl.13 for at samle 
penge ind til vores støttefond. Vi vil gerne give alle vores 
medlemmer mulighed for at komme med på de årlige træn-

vil vi forsøge at gøre noget ved. Det gør vi ved at lave nogle 
forskellige arrangementer som både klubbens medlemmer 

kan give os alle nogle gode oplevelser, men også klubbens 
medlemmer mulighed for at komme med til træningsar-
rangementer og andet.

rækker og hele pladen fuld.CIK`s 
Håndboldherrer

Banko i C.I.K.  

   Kl.13 lægger vi ud  med en lille opvisning, så man kan se 
hvad vi laver, derefter er der banko. Der bliver 4 spil, med 
pause mellem hvert spil, så man får mulighed for at købe 
kaffe, te og kage, eller sodavand. Pladerne koster 20 kr. styk-
ket og al overskuddet går direkte i klubbens støttefond. Vi 
håber at hele Christianshavn har lyst til at komme og spille 
banko med os, og bakke om om lokale foreninger.

Venlig hilsen
Marie, Gyoku Ryu Kan Dojo, Christianshavns karateklub

“Spejder, spejder du er rå...”
Spejdermuseet på Holmen i København sæt-
ter i en ny udstilling fokus på en gammel 
kliche om spejdere - de bare ben.

En Spejdehytte ?

-

opfundet nogle skøre og skæve 
mærker, fx VIKING mærket, 
hvor man skal gå med korte 
bukser et helt år - hver dag. Eller 

-

ning skal have foregået udenfor i telt i 365 dage.
Udstillingen viser noget om baggrunden, og fortæller nogle 

furesoe.lokalavisen.dk/tv-14-aarige-ida-har-sovet-i-et-telt-

-

Udstillingerne åbner 1. februar 2015. Spejdermuseet 
ligger på Arsenalvej 10, København Åbningstider: 

Spejdermuseet Spejdermuseet 

torsdag 14-17 og søndag 11-15. Gratis adgang
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Christianshavns Kanal
Radio Bluestime 
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb. 

www.ch-radio.dk/netradio 

Marts: 

 2.3: ”Careless Love”. Lady Day 100 år.
             V/Hans Knudsen og Dr. Jive.

 9.3: Welcome to my Kingdom – harpman Peter 
                       Nande.
             V/Peter Nande + Dr. Jive.

16.3: Lunns Corner.
              V/Morten Lunn

23.3: Heidi + Sahras Music Club.
  V/Sahra da Silva og Heidi Løndahl.

30.3: Robert Lockwood meets Johnny Shines – 2 x      
                         100 år. + News.
  V/Troels Panild.

Redaktion: Morten Lunn, Heidi Lindahl, Sara da Silva, 
Ronnie Boysen, Troels Panild, Hans Knudsen, Niels 
Seidelin – Tlf. 20827128. 

foto: Ole Ziegler

Kollektivet ARARATsøger nye beboere

Kollektivet er beliggende på 3. sal i Fre-
dens Ark på Christiania, og består lige nu af 

8 voksne og 2 børn i alderen 13 – 59 år, 
2 hunde og en kat.

Vi spiser sammen dagligt og hygger os ofte sam-
men i vores fælles stue, køkken, tv-rum eller i vores 

værksted. 
Vi er sammen om at holde vores sted, og vi skiftes til 

den daglige rengøring og  madlavning.

Det er vigtigt at du har lyst og ikke mindst tid, til at 
deltage i fællesskabet med det ansvar, de glæder og de 

pligter der hører til at bo sammen i
et kollektiv.

De månedlige udgifter er:
Brugsleje: ca. 3000.-

Madordning: ca. 1500.-
Andre udgifter: ca. 1500.-

Besigtigelse af rummene kan ske 
den 14. marts fra kl. 13.00 – 14.00

Der bliver afholdt søgemøde dagen efter 
den 15. marts kl. 13.00

Vi glæder os til at møde dig
Kollektivet ARARAT

 Fredens Ark 40 B - 3. sal
Al henvendelse udenfor de angivne tidsrum frabedes

Nu falder oplevelserne 

Februar havde vi en rigtig 
vellykket Jam med Danial 

-

hvor en jammaster fordeler 
løjerne og musikereb fra alle 
verdenshjørner og spiller 
med – hygge- legestue for 
voksne). 22. Februar fulgtes 
der op med besøg af Kresten 
Osgoods Kvartet – Bob Rock-
well var dog blevet syg – så 

fyldte pladsen på det bedste. 
Og i marts – spids ørerne – 
ha vi først 2 støttekoncerter, 
hvor musikerne optræder 
for at hjælpe på den bev-
illingsmæssigt udsultede 
kasse.
1. marts kommer den efter-
hånden rigtig godt etablere-
de trommeslager Anders Mo-
gensen, ledsaget af den unge 
klaverløve Carl Winther og 
Johnny Aaman på bas.
8. Marts bliver en lokal 
verdensbegivenhed, for da 
kommer ingen ringere end 
Nulle og Verdensorkestret og 
giver musikalsk skive.
15. marts bliver en Verdens-, 
Danmarks- og urpremiére: 
Jesper Thilo har i mange år 
haft sin faste kvartet sam-
men med Olivier Antunes, 
Bo Stief og Frands Rifbjerg. 
Nu bliver det til en kvintet: 
Ny fast mand bliver guitar-
isten Jakob Fischer, kendt 
for samspil m bl a Svend 
Asmussen, Repertory Quar-

gang, den ny kvintet præsen-
teres, det bliver så hos os. 
Vi glæder os rigtig meget. 

Musikalsk klæder de fem 
hinanden rigtig godt!
Og 22. Marts kommer pia-
nisten Søren Kjærgaard med 
trio, bestående udover ham 
selv af  gamle garvede Hugo 
Rasmussen på bas og den 
uforlignelige Kresten Osgood 
på trommer.
Og det er søndag kl. 15 hver 
gang!

Jazz, Jazz, 
Jazz Galore

Kresten Osgood 4
foto: Bo

Ydesrt th ses en scne fra jam´en.
th Kresten Osgood for fuld kraft.
Og forneden en koncentreret Niels Vincentz.

http://www.ch-radio.dk/netradio
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Nyt fra Lokalrådet

marts 2015 

Christianshavns Lokalråd har gennem årene haft mange af de samme store fokusom-
råder. Det har ikke været fordi, vi ikke har en veludviklet fantasi, men snarere fordi vi 
nærmest har været nødt til at overudvikle en næsten overjordisk tålmodighed. 

Som aktiv borgergruppe har vores næsten 48 år i ”branchen” lært os, at vi måske får 
muligheden for at danse en vals med politikerne i en periode, men midt under dansen 
stopper musikken, og så skal vi være meget heldige, hvis vi ikke skal fortsætte dansen 
baglæns ud af balsalen! Det bliver alt for ofte to skridt frem og fem skridt tilbage.

Nogle kalder det dansen om lokaldemokratiet, men i disse tider, hvor de demokratiske 
spilleregler er så meget til debat, kan man spørge, hvis spilleregler/dansetrin vi egentlig 
taler om? Er det et ønske om, at dansen skal være fælles for alle, f.eks. alle politikere 
og borgere, eller er den mere for nogle end for andre? Vil vi gerne danse sammen, skal 

Vi borgere har prøvet det så tit. Vi bliver taget til indtægt for det, som passer for politik-
erne og bygherrerne, se bare Krøyers Plads og NCC, som fortæller vidt og bredt, at det 
er borgerne på Christianshavn, som gerne vil have deres ”mesterværker” på pladsen. 
Og måske er det også først nu gået op for borgerne i bydelen, at massiviteten og overbe-
bygningen af den lille plads er virkelig, for nu kan den jo både ses og mærkes.

af Papirøen? Bliver vi gidsler igen, eller bliver vi (hvem?) hørt?
Og hvad kan vi lære af det? Hvordan kan vi blive bedre til at være med til at føre i dansen?

af en dans, der skiftevis gik fremad og baglæns. Se bare busslusen! Lokalrådet kæmpede 
i 10 år for at få etableret en regulær sluse, ikke blot et skilt – og på ét natligt budget-
møde på Rådhuset blev den besluttet nedlagt. Siden har dens funktion været MEGET 
ustabil – lige nu fungerer den, men den skal stadig nedlægges, siger politikerne – og vi 
danser stadig utrætteligt med rundt om stedet.

Lokalrådet forsøger sig også, sammen med andre mindre borgergrupper i bydelen, at få 

Vores optimisme er naturligvis stor, for vi ved jo, at der er et stort behov, så vi er sikre 
på, at vores gode møder med hinanden og med embedsfolk fra Rådhuset vil sikre bedre 
tilgængelighed for vores svagere borgere i bydelen – ballet er begyndt for længst, men 
dansen skal først til at begynde ..

Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på telefon 3254 9226, og 
vores aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk

http://www.christianshavnslokalraad.dk

