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Når Våren er kommen
med solskin på lommen....

Blomster kan man sjældent blive træt 
af. Specielt ikke forårets første. 
Christianshavneren pryder derfor 
bladet med et par stykker, 
foto og tekst:  ebb
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Miljøbilen 
kommer næste 
gang mandag 
16. marts kl. 19-
20
Den holder på 
Torvet.

C h r i s t i a n s h a v n s  s e n i o r k l u b 
Mandage kl. 12 i mødelokale A og B, Hal C 
A r s e n a l v e j  6 ,  1 4 3 6  K b h  K 
 
2. marts Klubdag med kage og generalforsamling.
 
9. marts Præst Jens Andres Christensen - tidligere feltpræst 
i krigszoner.
 
16. marts Læge og forsker hos Novo Nordisk Mari-Anne Gall 
fortæller om senkomplikationer, forebyggelse og behandling 
af type2 diabetes.
 
23. marts Ivan Liljebæk underholder med musikalsk fore-
drag om John Mogensen.

30. marts Claus Hagen Petersen, et omvandrende leksikon, 
fortæller.

REN KÆRLIGHED TIL 
C H R I S T I A N S H A V N S 
VOLD
Tag familien med til en hyggelig dag og vær med til, sam-
men med andre christianshavnere, at få gjort vores bydel 
ren og klar til sommer

Vi ved alle, at det er forkert at smide affald i naturen. 
Alligevel ender meget affald desværre ved siden af sk-
raldespanden i parker og grønne områder i byen.  Når vores 
affald havner i naturen, kan det have fatale konsekvenser 
både for naturens økosystem og for dyrene der lever der. Vi 
kender billederne af døde fisk og fugle med plastik i maven 
og køer der får skåret munden eller maven op af skarpe 
stykker metal fra sodavands dåser. Lad os sørge for at det 
ikke sker og sammen indsamle det skrald, som er smidt 
rundt om på Christianshavn. 
Lørdag den 14. marts fra klokken 10.00-14.00 gentager 
Miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg og 
Miljøpunkt Indre by & Christianshavn Ren Vold dag, hvor 
alle borgere inviteres til, i fællesskab, at indsamle skrald 
på Christianshavn. Det er nu femte gang arrangementet 
afholdes. Det er dejligt hvert år at se så mange engagerede 
borgere i alle aldre, møde op til en hyggelig dag.     
På dagen mødes vi alle i Christianshavns Beboerhus, Dron-
ningensgade 34, hvor vi vil være værter for lidt morgenmad. 
Herefter inddeles folk i mindre grupper og får tildelt et 
område. Og så skal der samles skrald. Vi har fokus på at få 
samlet skrald på Christianshavns Vold, på Margretheholm 
samt området omkring Erdkehlgraven, men du er også meget 
velkommen til at indsamle andre steder, hvor du synes det 
trænger. Vi slutter dagen af med fælles frokost og hygge i 
Beboerhuset. 
Husk gummistøvler da det kan være smattet. Der vil være 
handsker, snappere, poser og hvad der ellers skal bruges af 
udstyr til indsamlingen af skrald. Hvis du har en vogn eller 
ladcykel må du meget gerne medbringe den, til transport af 
tunge poser med skrald.

Christiania afholder også skraldeindsamling denne lørdag, 
så der bliver virkelig gjort en indsats for et renere Chris-
tianshavn. 

Program for dagen
10.00-10.30 Fælles morgenmad
10.30-13.00 Inddeling i grupper og indsamling af skrald
13.00-14.00 Let frokost og hygge

Vi glæder os til at se jer alle!

Ordinær Generalforsam-
ling i Christianshavns 
Torvenetværk
 

På Biblioteket Dronningensgade/Chr.Havns Torv

       Torsdag den 26. marts kl. 19.00   Åbent for alle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forlæggelse af årsberetning v formand
     Herunder beretning om årets Arrangementer, status 

kiosken osv.
3. Status de tre arbejdsgrupper; Liv i kiosken - Arkitektur 

og Fysiske forhold -         
     Arrangementer og Aktiviteter
4. Forlæggelse af årsregnskab v kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af mindst 2 suppleanter
8. Valg af kritisk revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår
ændring af vedtægts teksten sidste afsnit i afsnittet 

Bestyrelsen
...Formanden indkalder samtlige foreningens medlem-

mer til ordinære møder, så ofte anledning gives, og mindst 
4 gange årligt..

Ændres til:
og mindst 1 gang om året.

Oplæg ved Marie Mi Skov og Thomas Brydensholt ”Place 
standard tool»

Hvad synes Christianshavnerne er udfordringerne med 
Torvet  og hvor og hvordan vil vi særligt sætte ind? Præsen-
tation og dialog om udfordringer og prioriteringer.  

Der vil til mødet være lidt snack, kaffe og the og mulighed 
for at købe foreningens øl og vand.

Indbetaling af årets kontingent på kr. 50,00 
Og indmeldelse af nye medlemmer kr. 50,00  - kontant 

eller mobil pay 953982

Vi håber at se rigtig mange Christianshavnere til inspir-
erende samtaler, gode forslag, sjove ideer osv.

Christianshavns Torvenetværks Bestyrelse
Katinka Haxthausen, Jane Lythans, Ingrid Flye, Sharon 

Parker, Sia Boesen og Ruth Plovgaard

STOR TAK
til de to personer, en mand og en kvinde, som mandag 

den 13. januar kl 18 hjalp mig på Torvet, da jeg væltede på 
cyklen og brækkede mit håndled.

Jeg blev hjulpet op på den runde bænk, cyklen blev stillet 
pænt i stativet ud for Kræmmerhuset, og kvinden ringede 
om hjælp på 1813. Jeg skulle til akutmodtagelsen på Amager 
hospital. Nu blev jeg tilbudt af manden at blive kørt i hans 
private bil, men jeg var for forvirret og havde for ondt til 
at finde ud af det. I stedet prajede kvinden, Lisa en taxa til 
mig. Manden med bilen tilbød mig penge til taxaen! Lisa 
insisterede på at følge med i taxaen. Hold da op for en hjælp-
somhed. Da jeg var kommet til mig selv på skadestuen, tog 
Lisa hjem, men ville bestemt ikke have penge til en taxa.

I to skal vide, at I gjorde den meget smertefulde oplevelse 
til noget helt specielt for mig. Så megen hjælpsomhed er 
næsten overvældende.

Hvor er det dejligt at møde så meget menneskelighed lige 
midt på Christianshavn.

Tusind tak fra Kirsten.
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Nyholms historie er først 
og fremmest fortællingen 
om de håndværk, der skabte 
København. Når Søværnet 
forlader Nyholm, vil det 
derfor være et naturligt 
hjemsted for den viden og det 
håndelag, som skal vedlige-
holde og forbedre vores by i 
fremtiden.

 
Håndværk og opfindsom-

hed hænger sammen. Ud-
viklingen af håndværksmæs-
sige færdigheder kan ikke 
skilles ad fra teknologihis-
torien. Og Nyholm var ste-
det, hvor de københavnske 
håndværk fik de største 
udfordringer og udviklede de 
mest innovative løsninger.

 
Efter 1600-tallets for-

vandling af Østdanmark 
til Sydsverige fastholdt 
den derefter enevældige 
kongemagt, at København 
skulle være hovedstad. Også 
selv om byen lå blot 14 km fra 
det Sverige, som kongerne 
fortsat krigedes med indtil 
1720. Gennem en massiv in-
dsats blev voldanlægget mod 
Amager udbygget, således at 
flåden kunne få et sikkert 
leje, og et nyt værft for flåden 
var beskyttet mod angreb. 
Gennem 200 år var dette 
værft Danmarks suverænt 
største arbejdsplads. Dertil 
vandrede hver morgen flere 
tusinde håndværkere for 
at tjene til deres brød. De 
medbragte deres sønner, 
som gik til hånde og blev 
oplært. Det fortsatte gennem 
generationer.

 
Arbejdspladsen var stabil 

og kvaliteten af arbejdet 
var afgørende for skibenes 
sødygtighed, proviantering, 
rigning. Det var også her-
fra, at andre virksomheder 
kunne rekruttere højt kval-
ificeret arbejdskraft. Den 
massive nationale invester-
ing i flåden og dens hjemsted 
smittede af på kvaliteten af 
alt byggeri i København og 
skabte også grundlaget for 
innovation.

 
Et af de fineste eksempler 

på samspil mellem skib-
stømrerne og alle de mange 
andre håndværk fra Nyholm 
er Frelserkirkens tårn, som 
arkitekten bag justerede 
sin oprindelige tegninger 
for, således at det fine tårn 
kom til at bære en supera-
vanceret trækonstruktion 
med et himmelstræbende 
spir i stedet for blot at have 
en ret flad snoet trappe 
på toppen. Inspirationen 
fra Holmens håndværk er 
tydelig. 

  
Holmen var det afgørende 

kraftcenter for kvalitet-
shåndværk i København.

 
Og det kan det blive igen. 

Den historiske ramme og 
den fortælling om håndvær-
ket som omgivelserne kan 
bære med sig, vil kunne 
inspirere en ny generation 
af unge københavnere til at 
søge mod håndværksmæs-
sige kvalifikationer. 

 
Når håndværkere frem-

viser deres færdigheder for 
hinanden, behøver rammen 
ikke modsige deres vilje til 
at forene form og funktion i 
skøn samdrægtighed. Vi be-
høver ikke at sende konkur-
rencer om godt håndværk 
ud i et betoneksil i Bella 
Centeret.

 
De unge kan lære at tage 

vedligeholde og tilpasse 
vores fine by på det sted, 
hvorfra den blev inspireret 
og skabt. Vi har brug for 
mere byggeri, der passer ind 
i byens miljøer og styrker 
dem. Det vil man lære bedst 
i byens håndværksmæssige 
hjerte. 

 
Derfor skal vi fastholde 

en lokalplan, der reserverer 
Nyholm til offentlige formål. 
Og så skal vi arbejde på at 
modvirke det tab af hånd-
værksmæssig stolthed og 
kunnen, som byggeriet i 
København lider under. 

 
Hvis byggeriet af Niels 

Bohr bygningen fra start 
havde rekrutteret dygtige 
blikkenslagere med for-
ståelse for faglige udfordring-
er til at bygge sammen med 
ingeniører og byggeledere, 
der også forstod forholdet 
mellem form og funktion, så 

kunne mange års forsinkelse 
og mange milliarderstatning 
fordyrelse have været un-
dgået. Kernen i skandalen 
er manglen på kvalitet i 
design og håndværk. Det er 
en skandale, som gentages 
i mindre målestok mange 
steder i byen.

 
Hvis vi har håndværkere 

med sans for den eksis-
terende bygningsmasses 
kvaliteter, så kan vi vedlige-
holde bedre, vi kan undgå 
udsmidning af gode tegl og 
vinduer - og vi kan styrke 
genbrug af byggematerialer. 
Vi kan dermed drømme om 
en by, der ikke slækker på 
kvalitet og respekt for tradi-
tionen, når den udvikler sig. 
Vi har dermed også en mere 
bæredygtig fremtid, hvor 
vi kan indrette byggeriet 
efter en cirkulær økonomis 
betingelser.

 
København har gennem 

flere årtier oplevet, at de 
unges søgning til hånd-
værksmæssige uddannelser 
har været faldende. Den 
onde cirkel skal brydes. Vi 
skal have styrket, fejret 
og genskabt en tradition. 
Jeg tror det kan ske ved 
en massiv satsning på at 
bringe håndværket hjem til 
Nyholm

Håndværket tilbage til Nyholm

Gorm Anker Gunnarsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Ung-
domsudvalget i København (EL)

STRIBEN v/ Katrine 

Nix pille – Knippelsbro 
Tekst og foto: Mortan

Som langhalsede fremtidige dinosaurer står kranerne på hver side af Knippelsbro, parat til at 
indtage byen. 
ebb
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Debat og Læs

Teenagere fra Amager 
hærger ældreboligerne i 
bebyggelsen Voldboligerne 
på Christianshavn
De starter deres tur på Christiania og efter indkøb af 
Hash skal de så finde et sted, hvor de kan gemme sig 
for politiet, specielt når det er koldt eller regner. De har 
åbenbart udset sig Voldboligerne som de kender fra deres 
gang henover Volden. Det er jo bare ældre pensionister, 
som ikke tør konfrontere dem og ej heller har kræfter og 
lyst til påtale deres adfærd.

De sparker døre op til opgange – kældre og bagtrapper, 
smadrer overvågningskameraer. Dette foregår for det 
meste om aftenen og i weekends.

Al henvendelse til politiet har været forgæves, selvom de 
færdes hele døgnet i området omkring Christiania. Når 
vores ejendomsfunktionærer anmelder det til politiet og 
fortæller, at vi har overvågnings videoer af episoderne, er 
svaret, at de ikke har tid til at tage sig af det, selvom der 
muligvis kunne være fingeraftryk m.m.

Der har efterhånden bredt sig en utryghed blandt de ældre 
og handicappede, når disse unge uhindret kan færdes i 
vores boligområde uden vores politis opmærksomhed og 
indgriben.

Jeg står til rådighed for nærmere uddybning såfremt i 
ønsker det.

Men ønsker at være anonym af hensyn til min egen 
sikkerhed. (Afsenderen er redaktionen bekendt).

Kopi til:

Politiet; Overborgmesteren; Amagerbladet; City avisen

Christianshavneren og KAB/SAB

Dødens købmænd!
Frem til 2027 har EU afsat ikke mindre end 97,5 mia. kr. 
til udvikling af nye våben. EU skal ha’ en hær og være en 
militær stormagt. I EU-sprog kaldes det en ”forsvarsfond”, 
selv om EU-hæren først og fremmest skal kæmpe for 
Unionens ”interesser” uden for Europa.

De mange milliarder har tændt julelys i øjnene på våben-
fabrikanterne både i og uden for EU. Også danske våben-
firmaer og universiteter gnider sig i hænderne. Sammen-
slutningen af danske våbenfabrikanter IFAD og Aalborg 

Universitet er godt i gang. Danmark er ellers ikke med 
i EU’s militære del pga. forsvarsforbeholdet. Regeringen 
bruger det fif, at produktion af våben er industripolitik, og 
derfor ikke omfattet af forbeholdet.

Den overordnede fortælling om EU’s sikkerhedspolitik er, 
at Putins Rusland er farligt, og at man ikke kan stole på 
Trump! Derfor må EU opruste.

Også uden for EU vil dødens købmænd være med til 
gildet. USA’s præsident Trump har gentagne gange ad-
varet mod at diskriminere amerikanske firmaer. Nu har 
EU så vedtaget et protokollat, der åbner for, at firmaer 
fra tredjelande kan deltage. Specifikt amerikanske. Kun 
ikke- EU-lande med ”demokratiske regeringssystemer, 
der respekterer menneskerettighederne og er gode naboer 
til Unionen”, vil være tilladt.  Så er vejen banet for ame-
rikanske våbengiganter, selvom udgangspunktet var, at 
EU ikke kan stole på Trump! Britiske firmaer kan også 
deltage efter Brexit.

Med EU’s oprustning får vi en dobbelt oprustning i 
Europa. Det vil føre til et nyt våbenkapløb. Faren for krig 
vil eskalere. Hvis EU ville leve op til sit (ufortjente) rygte 
som ”fredens projekt”, indkaldte Unionen alle lande i 
Europa til en nedrustningskonference. Den kommer først 
efter massivt folkeligt pres. EU er i lommen på militærin-
dustrien – på dødens købmænd! En af mange gode grunde 
til at forlade den forening!

Hanne Micheelsen (foto: Folkebevægelsen mod EU)

Er du over 60 år? Vil du udfordre og træne fysikken og 
hjernen? Så prøv nystartet bord-tennishold i CIK!

At spille bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men på-
virker og styrker både kroppen og hjernen. Spillet træner reaktionsevne, 
balance og styrker musklerne – og så er det sjovt!

Bordtennis er derfor en oplagt mulighed for at få motioneret, når man 
har passeret de 60 år og kroppen måske ikke helt kan det, som den 
kunne engang. Alle over 60 år og andre der har tid i formiddagstimerne 
kan være med – det kræver ingen forudsætninger andet end et bat og 
et par indendørs sko. Og så er det sociale fællesskab i centrum. Der er 
både tid og plads til en hyggelig sludder og en kop kaffe.

Tidspunkt: Torsdage 10-12 OBS! Første gang er torsdag 19.marts kl. 10

Sted: Bådsmandsstræde 20, 2.sal, 1407 København

Kontaktperson: Henrik Wendler, henrik.wendler@live.dk, mobil 
20807061

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
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Vær med i Christianshavns 
Seniorklub
 
 
Christianshavns Seniorklub har de seneste måneder 
ikke givet lyd fra sig på side 2 i Christianshavneren, men 
klubben eksisterer stadig med foredrag, fællessang og 
fortæring af medbragte madpakker. 
Det foregår hver mandag fra kl. 12 og et par timer frem i 
det store mødelokale på første sal i ”Hal C” på Arsenalvej 
6. Den store el-bus 2 kører næsten til døren. 
Medlemskab koster 200 kr. om året, og det koster 20 kr at 
deltage i de ugentlige arrangementer i Hal C. Prisen dæk-
ker en øl eller en vand, kaffe eller te. 
Christianshavns Seniorklub blev stiftet i januar 1997 og 
har i dag omkring 75 medlemmer i alderen fra 60 år og 
opefter, så hvis du har lyst til at se, hvad Klubben kan, så 
kom på et gratis besøg.

Bo

Af Inge Høgh
I forbindelse med Dansk 
– Cubansk Forenings 
50 års jubilæumsfest 
var der inviteret to cu-
banske boksere til Dan-
mark. Disse to boksere 
stiftede bekendtskab 
med Christianshavns 
Idræts Klubs (CIK) 
bokseafdeling, hvor de 
kunne træne og lære 
klubbens boksere at 
kende. Det udviklede 
sig til et venskab og CIK 
samlede en donation 
sammen bestående af 
boksehandsker, tøj og 
strømper. De to cuban-
ske boksere havde ikke 
plads i deres bagage, så 
vi der skulle afsted på 
Nordisk Brigade havde 
denne donation med til 
Cuba.

Som aftalt med CIK 
fandt vi frem til, med 
hjælp fra det cubanske 
venskabsinstitut ICAP 
og det cubanske institut 
for sport, fysisk ud-
dannelse og rekreation 
INDER, bokseklubben ” 
Fernando Rodrigues, El 
Pollo i Caimito” ca. 35 
km udenfor Havanna. 
Den ligger i et hjørne af 
et større idrætsanlæg 
med blandt andet et 
baseballstadion. I klub-
ben træner 34 unge i 
alderen fra 9 til 16 år.

Vi blev mødt med 
klapsalver af et medlem 
af det kommunistiske 
parti, trænere og ikke 
mindst de entusiastiske 

boksere, og efter en lille 
velkomsttale fik vi af-
leveret gaven og fortalt, 
hvor den kom fra. Sik-
ken en glæde og takne-
mmelighed! En kæmpe 
stor hilsen til CIK for 
deres solidaritet.

Straks blev to gutter 
udstyret med bluser, en 
rød og en blå, og hand-
skerne vi havde med 
og så op i ringen for at 
bokse til stor jubel for os 
alle. De viste os, hvor-
dan der bliver sparret 
med træneren og Malik, 
dansk brigadist, var i 
ringen for at sparre med 

nogle af bokserne.

Vi fik et indblik i hvor-
dan de træner hver dag, 
mandag til lørdag fra kl. 
14 til kl. 18. Hver lørdag 
er der kampe med andre 
klubber fra provinsen 
Artemisa og ind imellem 
fra andre provinser.

Bokseklubben har 
blandt sine udøvere 
fire boksere på provins-
holdet og en på vej til 
det cubanske landshold, 
hvilket de naturligvis er 
meget stolte af.

Det var svært at forlade 
klubben, men de skulle 
jo i gang med deres 
træning så det blev 

til afsked med kys og 
kram og endnu engang 
stor tak til CIK for den 
kærkomne donation, 
”som bevis på ægte 
solidaritet, og nu har vi 
venskab. I er altid vel-
komne”, som træneren 
sagde. 

Billedtekst:

Overrækkelse af dona-
tionen

Med bluser og handske fra 
CIK.

Solidaritet - lige i stødet.
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Jeg har lyttet til, hvad der 
er blevet sagt i aften, og 
tænkt over det. Jeg synes 
ikke, man skal gøre det”. 
Sådan omtrent konklude-
rede en mand fra Refshale-
øen mødet om etablering af 
Lynetteholmen.

På Christianshavn spørger 
vi os selv om, hvad der kom 
først i ideen om Lynette-
holmen. Københavns behov 
for penge i kassen? By & 
Havns behov for depone-
ring af metrojord mv.? Og 
er argumenterne om bolig-
behov og stormflodssikring 
netop her ikke blot efter-
rationaliseringer med tvivl-
somt hold i virkeligheden? 

Hverken Amager eller Kø-
benhavn er blevet hørt om 
By & Havns planer, hvilket 
er dybt bekymrende, for jor-
den lander ikke pludselig af 
sig selv på Kløvermarken. 
300 lastbiler i døgnet skal 
enten fragtes ind via Knip-
pelsbro, Langebro, Sjæl-
landsbroen eller motorvejen 
til lufthavnen. Hvordan 
mon de kommer dertil? Og 
hvorfor kan By & Havn 
ikke tænke i det indlysende 
alternativ, nemlig fragt ad 
søvejen?  

Lokaludvalget havde invi-
teret christianshavnerne 
til status på udviklingen af 
Lynetteholm og med opfor-
dring til input fra borgerne. 
Dagsordenen var klimasik-
ring, jordtransport til jord-
deponering, boligudvikling, 

Christianshavnerne om Lynetteholmen
energiforsyning og endelig 
transport og infrastruktur. 
Alle særdeles væsentlige 
punkter. Med sidste møde 
med By & Havn i erindrin-
gen mødte borgerne op i 
fortrøstning om denne gang 
at komme til orde. De blev 
ikke skuffet. 

Lokaludvalgets formand, 
Poul Cohrt, bød velkommen 
med en kort præsentation 
af aftenens formål: Er Ly-
netteholmen overhovedet 
en god idé? 

Lokaludvalgets Lynette-
holmgruppe gav derpå en 
redegørelse for deres hid-
tidige arbejde samt møder 
i følgegruppen med By & 
Havn. Bestræbelsen er at 
undgå lastbilkortegerne 
med jord til opfyldning af 
Lynetteholmen samt at 
udfordre de øvrige punkter 
i principaftalen af 2018 og 
kommuneplanen af 2019. 
Det drejer sig om befolk-
ningstilvæksten, om klima 
og klimasikring, om trafik, 
om jordtransport (biler eller 
pramme?), om økonomi og 
endelig om VVM’s konklu-
sion på borgernes flodbølge 
af høringskommentarer og 
alternative forslag. 

Peer Frank, formand for 
Foreningen af byplanlæg-
gere, indledte sit indlæg 
med følgende beregning 
fra Cowi: 72 biler i timen, 
10 timer om dagen, 250 
dage årligt i 30 år. Generne 
er indlysende. Støj, støv, 
trafikproblemer, uheld; alt 
sammen igennem ikke blot 
Kløvermarken, tæt, tæt 
forbi Margretheholmens 
boliger og tværs over Mar-
gretheholms Havn – for 
de mange lastbiler skal jo 
komme et sted fra. Hertil 
kommer den årelange ef-
terfølgende trafik til byg-

geriet og etableringen af 
infrastruktur ude på den 
påtænkte ø samt støj og 
lys fra byggepladsen. Det 
bliver ikke et kønt syn fra 
Langelinie. Frank påpegede 
det største problem ved Ly-
netteholmplanen, nemlig at 
den ikke kan etapeopdeles, 
så man løbende kan ju-
stere efter behov. Desuden 
mangler der koordinering 
af boligbyggerier omkring 
hovedstaden. Omegnskom-
munerne planlægger boli-
ger langs den kommende 
letbane og omkring Ring 
3, byggeriet Hvidovre Hol-
mene er i fuld gang. Bliver 
der overhovedet behov for 
boliger helt ude på Lynet-
teholmen? Er det det rette 
sted og den rette størrelse? 
Klimasikring er dyrt, og 
igen må man spørge til 
beliggenhedens relevans. 
Er det den optimale pla-
cering? Er tankerne om 
Middelgrunden en bedre 
løsning?  Trafiksituationen 
er kompliceret, en tunnel 
kræver meget plads til vej-
tilslutninger, og det er der 
ikke. By & Havn har fået 
udarbejdet visualiseringer 
af Lynetteholmen. De ser 
flotte ud, men som alle an-
dre visualiseringer kommer 
de ikke til at holde. Det 
eneste, vi som borgere kan 
stole på, er lokalplanen! 

Den efterfølgende dis-
kussion nåede vidt og 
konstruktivt omkring. 
Lokaludvalget indsamlede 
kommentarer og ideer og 
lovede at gå videre med ar-
bejdet for Christianshavns 
bedste. Og for Københavns. 
Det er nemlig ikke os eller 
dem, det er os OG dem. Det 
er vigtigt at sprede dette 
budskab.

Tekst: Susanne

Fotos: Henning

Jordtransport kan altså lade sig gøre ad 
vandvejen!
Med truslen om projekt Lynetteholmen og 300 lastbiler 
hver vej i døgnet i 30 år ind gennem Amager, Christi-
anshavn og tværs over Margretheholmen er det en lise 
for sjælen at følge anlægsarbejdet ude ved Operaen. Her 
afskibes jorden to gange om dagen og sejles ud til Nord-
havn til opfyldning. Takket være A.P. Møller Fondens 
læggen øre til Cowis anbefaling om vandtransport som 
den eneste rigtige transport i det tæt bebyggede område. 
Miljøvenligt, grønt og skånsomt for Christianshavn. 
Hvorfor kan By & Havn kun tænke i lastbiler, når hele 
Øresund står til rådighed? 

Tekst: Susanne

På billedet ses det gode skib HENRIETTE SAND, der 
har sejlet jord fra Dokøen/Operaparken

 

DIT LOKALE
BYGGEMARKED

Fabriksområdet 56
Christiania

Telefon 32 54 79 24
Åbningstider: 
man 12-18, 

tir-fre 9-18, lør 10-18, 
søn 11-18

Følg os på Facebook & Instagram
CHRISTIANIA BILFRI BY
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Nyt fra Lokaludvalget
Marts 2020

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af borger-
repræsentationen efter indstillinger fra Lokalom-
rådet.

Lokaludvalget fungerer som bydelens offi-
cielle repræsentation (inkl. nogen lokal myn-
dighedsvaretagelse) og er især bindeled mellem 
bydelens borgere og rådhuset.

Som det vil ses andetsteds 
her i avisen, holdt Lokalud-
valget et debatmøde på Nor-
datlantens Brygge omkring 
den påtænkte konstruktion 
af ”Lynetteholmen” mellem 
Refshaleøen og Nordhavn. 
Drøftelsen skal ikke refer-
eres her, blot var det mit 
indtryk, at der var en ikke 
ringe skepsis overfor projek-
tet blandt de godt 150 frem-
mødte. Sagen bearbejdes 
videre i Lokaludvalget, der 
har nedsat en arbejdsgruppe 
til formålet. Denne er sam-
tidig følgegruppe i relation 
til By & Havn. Næste store 
skridt (bortset fra alt det, der 
forhandles i lukkede fora – 
og som vi derfor ikke kender 

til), antages at blive VVM-
redegørelsen, der forventes i 
slutningen af dette år. Men I, 
kære Christianshavnere, vil 
selvfølgelig blive orienteret 
løbende, så godt vi kan. 
Ligesom der nok kommer 
flere borgermøder om emnet.

En stor del af vort seneste 
møde gik med en orientering, 
som Teknik- og Miljøforvalt-
ningen venligst stillede op 
til. Det drejede sig om anlæg-
sprojekter i bydelen i 2020 
og 2021. Der var nu ikke så 
mange – men en livlig debat 
udspillede sig. Især undrede 
man sig lidt over, at så lidt 
af det, borgerne har påpeget, 
er kommet med. Men man 

kigger da nu på Inderhavns-
broens landfæster – og her 
har vi jo længe været gjort 
opmærksom på en række 
problemer.

Så er der planer om en 
tilbygning på Margrethe-
holm, der skal rumme fælles-
lokaler og et bosted for autis-
ter. Protesterne er allerede 
mange – mest fordi en del 
mener, det strider mod bygh-
errens oprindelige udbud, 
da lejlighederne blev solgt. 
Man mener, at lokalerne 
skal være fælles for hele 
bebyggelsen og ikke kun for 
rækkehusene.

Balladen i og omkring Hal 

C fortsætter. Forvaltnin-
gen vil ikke anerkende, at 
problemet er stort nok til at 
knytte en fast medarbejder 
til Hal C (selvom man har 
gjort dette andre steder med 
ballade) og brugergruppen 
bliver holdt uden for indfly-
delse. Vi benytter de midler, 
vi har, og skriver derfor 
endnu et (skærpet) brev til 
forvaltningen, hvor vi gør 
opmærksom på , at ansvaret 
for ordentlige forhold ligger 
hos forvaltningen og ikke 
kan tørres af på andre. Sam-
tidig henstiller vi, at politi 
og SSP inddrager de unge 
ballademageres forældre i 
løsningerne.

I forlængelse heraf drøft-
ede vi også den mulighed, 
der er for, at arbejdsgrup-
pernes tovholdere – efter 
aftale med forretningsudval-
get – kan søge om foretræde 
på LUs vegne, når tid-
srammerne ikke tillader at 
afvente en behandling i LU. I 
disse tilfælde er tovholderne 
selvfølgelig forpligtede på 
LUs vedtagelser.

Ombygningen af Dokøens 
sydlige del til en park (”Op-
eraparken”) er i fuld gang. 
A.P.Møller Fonden han in-
viteret Lokaludvalget til at 
deltage i en følgegruppe – og 
det gør vi selvfølgelig gerne. 
Jens Brandt Sørensen, Povl 
Koch og Jutta Helles påtog 

sig arbejdet. Da der klart 
er mange interessenter om-
kring byggeriet, opfordrede 
vi følgegruppen til at skaffe 
sig et netværk blandt disse, 
så lokale synspunkter kunne 
afdækkes bredt.

Vi har modtaget svar på 
vore henvendelser vedr, 
afstribning ved kontan-
tautomaterne på Torvet 
og forbedringer omkring 
trafiklys på problemfelter. 
Svarene  var kun lidet fyld-
estgørende – nærmest ko-
rtfattet afvisende – så vi 
ryger i blækhuset igen og 
gør opmærksom på, at byen 
er til for borgerne, og borger-
ne derfor også skal tages 
seriøst, når de henvender sig.

Og så kører der jo en række 
arrangementer her i Marts:

 14. marts er der det eft-
erhånden traditionelle ”Ren 
Vold” – arrangement,  18. 
Marts er der offentligt møde 
om luftforurening i Indre 
By og på Christianshavn 
og endelig 24. Marts er der 
offentligt møde om ”Køben-

havn under forvandling”. Se 
nærmere detailler i annon-
ceringen her i avisen.

Og så kan vi glæde os ved, 
at en mild, men mørk og 
våd, vinter nu går over i et 
forhåbentligt dejligt forår.

poul

Renere luft i byen – men hvordan?  
 
Christianshavns Lokaludvalg inviterer i samarbejde med Miljøpunkt 
Indre By & Christianshavn og Indre By Lokaludvalg til dialogmøde om 
luftforurening, der skal sætte fokus på luftforurening fra trafikken i  
Indre By og på Christianshavn.  
Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2025.  
I den forbindelse vil en række oplægsholdere fortælle, hvilke tiltag og 
intiativer, de arbejder med for at bidrage til at kommunen kan nå deres 
klimamål. 

Vi byder på kaffe, te og kage. 

Alle er velkomne. 

TID OG STED  
Onsdag den 18. marts kl. 19.30 - 21.30 i Kayak Bar, Børskaj 12.
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Lige ved udgangen har brug-
suddeler Martin opstillet en 
indkøbsvogn, hvis indhold 
gradvist vokser. Formålet er 
at give lokal støtte til vores 
udsatte medborgere. Når du 
handler, så køb en ekstra 
vare og smid den i indkøb-
svognen. Planen er, at den 
fyldte vogns indhold dobles 
op som donation fra Brugsen, 
og begge vogne bliver så kørt 
ned ad gaden og afleveret 
til Fedtekælderen. Brugsen 
er med sin beliggenhed på 
Torvet dagligt vidne til det 
hårde liv, det er at leve på 
gaden. Derfor fik Martin 
spontant idéen til en ny 
måde at støtte lokalområ-
det på. I forvejen støtter 
Brugsen på områder som 
blandt andre Torvenetvær-
ket, et pigehåndboldhold, 
Fastelavn, Holmen Dirt/
mountainbikere, og Martin 
vægter betydningen af at 
tage socialt ansvar.
 
Sharon fra Fedtekælderen 
skriver: 
”Den lokale støtte til Fed-
tekælderens arbejde er over-
måde værdifuld. Og det 

har den altid været. Første 
september i år har Kirkens 
Korshær drevet varmes-
tue på Christianshavn på 
samme adresse i 60 år. Det 
betyder meget, at der er 
en lokal forståelse for og 
opbakning til, at der også 
skal være plads på Chris-
tianshavn til de mennesker, 
der benytter varmestuens 
tilbud. Og at der bakkes op 
om dette. Fedtekælderens 
målgruppe er socialt udsatte 
mennesker, som kæmper 
med hjemløshed, psykiske 
lidelser, misbrug m.m.

Vi ønsker fremadrettet i 
endnu højere grad at styrke 
den lokale forankring, og 
at flere Christianshavnere, 
erhvervsdrivende etc. skal 
kende til Fedtekælderens ar-
bejde. Det er altid glædeligt, 
når vi som nu med Brugsens 
tiltag indtænkes i et lokalt 
koncept, hvor handlende 
kan donere varer direkte til 
måltiderne og kaffekanden 
i Fedtekælderen. Det er i 
det hele taget positivt med 
støtte, uanset om det er i 
form af donerede varer fra 

Fyld en indkøbsvogn
Brugsens kunder, økonomisk 
støtte, brugt rent varmt tøj 
eller om det handler om 
ganske almindelig interesse 
fra naboer, handelsdrivende 
eller nye frivillige. Alle er 
velkommen til at komme på 
besøg efter aftale og høre 
om arbejdet. I så fald aftales 
nærmere med leder Sharon 
Parker på mobil 22863776”.

Der kan i sagens natur ikke 
doneres frost- og kølevarer, 
ej heller alkohol. 

Hvad er det så, Fedtekæl-
deren har brug for? Se ned-
enstående liste med forslag 
til dit bidrag:
en pose sukker
en pakke finvalsede havre-
gryn
en flaske vindruekærneolie
en bøtte marmelade
en pose ris
en pose kartofler
et net løg
et hvidløg
alle slags grøntsager
kaffe

Tekst: Susanne
Foto: Henning

Michelin stjerneregn over 
Danmark rammer også 
Christianshavn

Seksogtyve danske restau-
ranter blev 17. februar tildelt 
Michelin stjerner. Af disse 
har ti overenskomst med 3F.

Af de stjernegivne restau-
ranter ligger fire på Chris-
tianshavn, nemlig Alche-
mist (2 stjerner) Rejshalevej 
173C, Kadeau (2 stjerner) 

Michelin stjerner
Wildersgade 108, Noma (2 
stjerner) Refshalevej 96 og 
108  The Corner (1 stjerne) 
Strandgade 108. Desuden 
landede 1 Michelin stjerne 
på Alouette på Sturlasgade, 
Islands Brygge. Nogle res-
taurationer blev hædret som 
bæredygtige.
 
Det er på Christianshavn: 
Alchemist  Refshalevej 
173C, Amass, Refshalevej 
153,Noma, Refshalevej 96, 

108 The Corner Strandgade 
108 samt Alouette i Stur-
lasgade.

Går man op i gastronomien, 
er det flot, at Christian-
shavn får så mange Michelin 
stjerner. Deres georgrafiske 
fordeling er spændende. 
Også at ingen af dem hhar 
overenskomst med 3F.
/owu

Masser af regn, blæst af næsten stormstyrke tilsat lidt regn: ikke underligt at skuret bag Børnebyen står lidt mismodigt med futterne i vand foto og tekst, ebb
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Nu nærmer vi os jævndøgn 
og forårets hastige komme, 
man kan tydeligt mærke at 
dagene bliver længere og 
lyset stærkere. 
Skoven grønnes og mirabel-
ler, krokus, og flere andre 
forårsblomster er allerede 
sprunget ud, trækfuglene er 
begyndt at trække igennem 
området i disse dage, og fu-
glekvidder fylder luften, især 
om morgenen.

Det er nu der skal ryddes op 
i de grønne områder, især 
i rørskov og i vandkant før 
fuglene begynder at bygge 
deres reder.

Husk derfor at notere den 
store forårsoprydnings ak-
tion i vores fælles grønne 
område ”Ren kærlighed til 
Christianshavn vold” d. 14 
marts.

Der er morgenmad i beboer-
huset og i Sølyst på Chris-
tiania kl. 10 hvor der bliver 

delt grej og opgaver ud. Vi 
slutter af med en let frokost 
kl. 13 i beboerhuset , kl. 14 
i Sølyst.
Det har i nogle år været en 
meget populær begivenhed 
der efterhånden er blevet 
en slags fast tradition. Der 
kommer flere og flere men-
nesker hvert år og det er dej-
ligt at folk i bydelen hygger 
sig, med sammen at lave et 
stykke fælles arbejde, som vi 
alle kan nyde godt af.

Svanerne er nu vendt tilbage 
på deres faste pladser 
Sidste år festede ræven med 
ALLE deres æg, ikke en unge 
blev udklækket. Der bliver 
til stadighed fundet nedgra-
vede æg fra sidste år i skoven 
med jævne mellemrum.
Derfor vil vi på Christiania i 
år prøve at hjælpe dem, ved 
at bygge nogle tømmerflåder 
hvor de kan bygge rede i sik-
kerhed, så må vi se om de vil 
benytte sig af dem.

REN 
kærlighed til 

SØ & VOLD
AKTIONSDAG 

LØRDAG DEN 14. MARTS 2020 kl 10-14

Vi indsamler skrald ved 
søen og på volden

Vi mødes ved Sølyst til
morgenmad kl. 10. Der er 
frokost kl 14

Husk arbejdshandsker og 
gummistøvler og tag din 
nabo med

Naturklummen
Svaneparret syd for Torve-
gade endte faktisk sidste 
år, i desperation, efter et 
forgæves forsøg i rørskoven, 
at bygge en ny rede på risten 
der ligget over rørerne der 
fører vandet under Torve-
gade så vandgennemstrøm-
ningen er blev hæmmet.
Derfor er vandet stadig 
meget klarere syd for  end 
nord for Torvegade, hvilke 
tdet har været det sidste 
års tid.
Vi har forgæves forsøgt at 
få kommunen til at fjerne 
den mislykkede rede på 
risten, så det kan jo være en 
relevant opgave på opryd-
ningsdagen d. 14 marts.

Som noget nyt kan man bla. 
læse alle de tidligere klum-
mer på vores hjemmesiden.

www.christianias-frie-natur.
dk
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Var en afskedshilsen fra 
den kinesiske hoved-
leverandør af varer til det 
sidste bortdragende skib 
fra Asiatisk Kompagni, da 
det lettede anker i Canton 
1834 og begyndte sin 
årelange hjemrejse mod 
Christianshavn med lasten 
fuld ad dyre handelsvarer.

Det Asiatiske Kompagni 
dannet i 1730 fik hoved-
kvarter på Christianshavn, 
og i mangel på skibe 
lånte man af kongen den 
svenske fregat ”Warberg”, 
der blev erobret af Tor-
denskjold ved Marstrand 
i 1719. Warberg var 
bygget på det svenske 
orlogsværft i Karlskrona 
1699, bar 36 kanoner og 
en besætning på ca. 200 
søfolk og soldater.

Kaptajnen blev Michael 
Tønder, som var en af 
Tordenskjolds medof-
ficerer under den seneste 
krig, og stod i spidsen for 
navigations besætningen, 
som delte skibet med den 
16 personer store negotie 
besætning med ansvar 
for last, handel og last-
ning i Canton. Negotie 
besætningen blev ledet 
af en 1. Super Cargo, 
rangmæsssigt sidestillet 
med kaptajnen men uden 
myndighed i navigations-
forhold.

16. oktober 1730 afsejlede 
skibet, under navnet Cron 
Printz Christian, Køben-
havn og efter en lidt van-
skelig rejse med mange 

reparationer nåede man 
Canton 3. august 1731 
efter indklareringsfor-
maliteter ved Perleflodens 
munding. Nu kunne nego-
tie besætningens arbejde 
begynde.

Da handelen var afsluttet 
begyndte man hjemrejsen 
15. december 1731, og 
25. juni 1732 havde man 
Kronborg om styrbord. 
Ankomsten til Køben-
havns red fejredes, så 
der måtte sendes robåde 
fra land med 30 sjo-
vere (havnearbejdere) der 
kunne slæbe skibet ind til 
Christianshavn..

Det viste sig, at rejsen 
havde været yderst 
lønsom for Asiatisk 
Kompagni og for besæt-
ningens privathandel. 
Omkostningerne var bl.a. 
et stort antal døde i besæt-
ningerne. Det tog man sig 
let. Ting sker, ved man.

Kompagniets skibes 
lange rejser skildres 
levende med beskriv-
elser af besætningernes 
liv og kostforhold. De 
mange skader på skibe 
og besætninger omtales 
ligesom jagten på ka-
kerlakker med en pris 
på en pot brændevin 
for 1.000 kakerlakker.  
På ”Cronprinsessen Af 
Dannemarck” blev på 5 
uger 38.250 kakerlakker 
indleveret til 4. styrman-
den. 

Både Kina, Riget i 

Midten, og den danske 
multikulturelle fyrstestat 
beskrives. Også sjældent 
beskrevne forhold på de 
kinesiske faktorier indgår 
med gode illustrationer.

Forfatteren har dykket i et 
omfattende og interessant 
persongalleri til søs og i 
land omkring de mange 
rejser og et enkelt stors-
vindelnummer. Også her 
med portrætter. 

Altså fortsatte Asiatisk 
Kompagni med at sende 
skibe til Kina indtil Dan-

mark-Norge kludrede sig 
ud i krige med Storbritan-
nien, hvis søkontrol med 
handelen man udfordrede 
ved at udnytte Dannebrog 
som bekvemmeligheds-
flag til at unddrage sig 
den britiske blokering af 
europæiske havne. Det 
hævnede sig 1801 og 
i 1807, da København 
bombarderedes, overgav 
sig, og den danske orlogs-
flåde  blev taget som pris-
er. Også alle handelsskibe 
og lagre i Indien blev 
beslaglagt af britiske or-
logsskibe. Konkurser og 

statsbankerot var et par af 
resultaterne.

Men indtil da havde 
profitterne været høje, og 
Asiatisk Kompagni lod 
1768 rejse kongestatuen 
af Frederik V på Amalien-
borg Slotsplads. Den blev 
dyr. Som otte Amalien-
borg palæer. En tak for 
over 400.000 rigsdaler. 
I 1783 kom hele fem 
kinafarere hjem til Chris-
tianshavn og ladningerne 
solgt for 3,3 millioner 
rigsdaler. Det var top-
pen, og nedgangen blev 
lang. En sideeffekt af de 
mange rejser blev ansæt-
telse af asiatiske sømænd 
på langfarerne og deres 
præg på den meget be-
grænsede by København.

Asiatisk Kompagnis 
formelle struktur var en 
blanding af privat virk-
somhed og kongeligt 
monopol. Monopolet blev 
langsomt afviklet, fra 
1797 blev der givet til-
ladelse til privat kinafart, 
men Asiatisk Kompagni 
fortsatte.

Under krigene med Stor-
britannien lå al sejlads 
nede, og i tiden efter var 
Danmark hårdt ramt øko-
nomisk. Asiatisk Kom-
pagni kom dog igen, og 1. 
november 1819 afsejlede 
skibet Christianshavn fra 
Christianshavn og return-
erede til Københavns Red 
14. juli 1821. I foråret 
1833 begyndte kompag-

niets sidste kinarejse. Det 
aldrende skib Frederik VI 
forlod Christianshavn for 
i slutningen af juni 1834 
at vende hjem til Strand-
gades plads. 

Der var stadig varer i pak-
husene, men i 1840 blev 
sidste varelager solgt og 
alle ansatte opsagt.

Forfatteren konkluderer, 
at ”selv om man tradi-
tionelt ser opfindelsen af 
den elektriske telegraf og 
dampskibe som skelsæt-
tende og ændrende for 
handelsmønstrene, så 
peger Asiatisk Kompagnis 
sidste tid på , at mange af 
ændringerne allerede var 
begyndt tidligere, fordi 
selve handelssystemet var 
blevet modent og velud-
viklet.”

Hele udviklingen var 
med i Asiatisk Kom-
pagnis ejendomme ved 
Strandgade, Christian-
shavn, hvor Tordenskjold 
var husejer og Asiatisk 
Kompagni udviklede og 
afviklede sig. Der er plads 
til nyt i de gamle kom-
pagnilokaler.

Bogens rigt illustrerede 
287 sider er forsynet 
med et stort noteapparat. 
Den er udgivet som M/S’ 
(Museet for Søfart) årbog 
nr..78, 2019. Forfatteren 
Benjamin Asmussen, 
Ph.D.  er museumsinspe-
ktør på M/S).

owu

”Farvel og Tusinde procent!”

Illustrationerne er elskværdigst stillet til rådighed af forlaget.
Billedet tv (efter Johs. Rach) er fra før Frelserkirken fik sit spir.

Gengivelse af Asiatisk Kompagnis område i funktion er svære at finde. på dette billede i slutningen 
af 1730erne af den nye tørdok på Christianshavn kan man yderst til højre ses to af selskabets skibe 
ligge i egen havn. Det lange bindingsværkshus ved tårnet er forgængeren for Eigtveds Pakhus . 
(Maleri af Jordan Jacob Bruun. Foto Kongernes Samling, Rosenborg)
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Hvorfor har Christian-
shavn /  chr i s t ianshav -
nere det ry, de(t) nu har?  
Hvoraf er de(t) rundet?  
H v e m  v a r  d e -  d e m , 
der  boede  her  før  os?  
Det er der nogen, som 
synes er vanvittigt spæn-
dende at  dykke ned i . 
Og så er der dem, der 
synes ,  a t  l i ge  her  og 
nu, det er der, det sner. 
Hører du til de sidste, så spring 
endelig denne artikel over. 
For så er du bedøvende 
ligeglad med, hvorfor chris-
tianshavnere havde ry for at 
kunne slå skaller (de unge 
drenge øvede sig såmænd 
på nedløbsrørene, indtil de 
blev lavet af zink (og derfor 
blev for hårde) . Med hvilke 
lokale arbejdsformer, som 
størstedelen af den mandlige 
samt kvindelige befolkning 
beskæftigede sig med, og 
som børnenes fremtid fra 
små af var afstukket til.  
Hvordan drengene legede 
cowboys  på  i s landske 
heste på sommergræs på 
Kløvermarken,  skarpt 
forfulgt af opsynsmænd. 
Med ” Voldbederne”, der 
levede en fri  og munt-
er sommertilværelse bag 
t j ø r n e n e  p å  V o l d e n e . 
Eller hvordan christianshav-
nerviddet gjorde, at man 
kendte samtlige beboere 
ikke nødvendigt på deres 
navn, men på deres øgenavn 
(som kunne være alt fra 
Rotte-Carl til Myre-Jens, 
Næsebras og Mutterklap, 
Sippedille og Frøet eller 
Kanariefuglen, som blev til 
Negerhovedet. Selv politi-
betjentene gik ikke fri, men 
kendtes som Gamache-frans, 
Mavedanseren, Hellig-peter 
eller Julenissen.) Viddet var 
ikke forbeholdt personer: 
således kaldte man den 1. 
værelses lejlighed, som plud-

    Er du Christianshavner-nørd 
eller ej?

selig var beboet af hele 22 
mere, men bestemt mest 
mindre, agtværdige per-
soner, for ”Dukkehjemmet”. 
Alt  dette kan du læse 
om i  Chr is t ianshavns 
Lokalh is tor i ske  Arkiv 
s e n e s t e  p u b l i k a t i o n . 
Og er du en Christianshav-
ner-nørd, så vil du glæde 
dig over f. eks. at læse om 
slagsmålene mellem dren-
gene, der var en del af legene 
(med 3 klare regler: du sladr-
er aldrig, banker aldrig en 
enkelt og slår ikke på én, der 
ligger ned). Om militæret, 
hvis øvelser på Kløvermark-
en drengene fulgte godt 
med i. Om lærere, der lod de 
søvnige mælkedrenge, som 
sov i timerne efter tidlig 
morgentjans, sove i fred. Om 
læreren, som aldrig ville slå 
drenge, der var bange for at 
blive slået. Om ”Kassen”, 
man blev puttet i, når man 
ikke kunne svømme på dybt 
vand på den kommunale 
svømmeanstalt ved Lange-
bro (til indbyrdes spot og spe: 
alle lærte derfor hurtigt at 
svømme, delvis i Kanalerne). 
Om hvordan drengene leve-
de en så friluftspræget hver-
dag, at de aldrig var syge. 
Det sidste i hvert til fælde 
ifølge Thorvald Emil Johan 
Bull (1892-1973), som med 
stor kærlighed har beskre-
vet sin opvækst i barn-
domsgaden Prinsessegade i 
Christianshavns Lokalhis-
toriske Forenings seneste 
publikation: ”en nitterdreng 
på Christianshavn, 1886-
1907”. ”Fattig og elendig,” 
skriver han, ”men det var 
vores by, og vi holdt af den”. 
En ualmindelig smuk lille 
sag på 88 sider er der kom-
met ud af hans skrivelser, 
gennemillustreret med sam-
tidige fotos. Man kan sit 

kram i Arkivet. 
At Bulls optegnel-
ser overlevede er 
i sig selv en his-
torie, som næsten 
er for god til at 
være sand. Da 
Thomas Bulls søn 
og datter dør, skal 
børnebørnene ry-
dde henholdsvis 
deres loftsrum og 
kælderrum. Det 
sidste er blevet 
slemt vandska-
det i  2011,  og 
mange ting må 
derfor kasseres. 
Et gammelt blåt 
r ingbind over-
lever dog. Stor 
er børnebørnenes 
overraskelse, da 
de finder ud af, at 
den indeholder en 
udførlig beskriv-
else af Thomas´s 
d r e n g e å r  p å 
Christianshavn, 
fra han var 4 år 
til han blev 15 år. 
Lokalhistorisk 
forening og Bien 
kontaktedes. Og 
nu kan du stå 
med resultatet i 
hånden. Forme-
delst 75 kr. Hvis 
du møder op i 
Vagthuset/ Ac-
ciseboden, Torve-
gade 75 almind-
elige lørdage mel-
lem kl. 13 og 15. 
Og en du en rigtig 
/  k o m m e n d e 
christ ianshavner-nørd, 
kunne du også overveje et 
medlemskab (enkelte: 150 
kr., ægtepar: 225 kr. årligt). 
Arkivet har flere kom-
mende bøger på bedding. 
V i  v e n d e r  f r y g t e l i g t 
t i l b a g e  t i l  d e n  t i d . 
ebb   

Silent Reading Party og 
Fodbad Mandag d. 2. marts 
fra kl. 15.00 inviterer Chris-
tianshavns Bibliotek og Sof-
iebadet til ”Silent Reading 
Party” og fodbad på Chris-
tianshavns bibliotek. Kom og 
læs en novelle, et digt, eller 
måske en børnebog med fød-
derne i vand. Arrangementet 
er gratis. Tilmelding ikke 
nødvendig.

Kage & Klassisk i Sofie-
badet

 Søndag d. 15. marts kl. 
15.00 skal vi smage på kager 
fra Christianshavns talrige 
bagerier, og nyde tonerne fra 
den belgiske ”Duo Bizart”, 
der spiller en firhændig 

Masser af sjove oplevelser med 
Sofiebadet i marts

klaverkoncert i Sofiebadets 
smukke rum. Duo’en siger 
selv om koncerten: “It is 
the story of the discovery 
between the old and the new 
world, It is the love story 
between French touch and 
American audacity and it 
is finally the story of fabu-
lous music celebrated on 
both sides of the Atlantic!” 
Kagebordet åbner kl. 15.00. 
Koncert kl. 16.00. Der vil 
ikke være badning denne 
dag. Pris inkl. koncert og 
kaffe/kagebord 175 kr. Køb 
billetter via hjemmesiden 
www.sofiebadet.dk.

Åbent badehus

: Familiebadedag Kalder 

alle badeænder. Den sidste 
søndag i marts fra kl. 10-
16 byder Sofiebadet børn 
og deres voksne indenfor 
til hygge og leg i kurbadet. 
I kan gå på opdagelse i 
dampbadet, tage et hvil i 
saunaen eller komme tæt 
på hinanden i det japanske 
trækar. Vi har også ”det 
kolde gys” hvis I tør! Entre 
100 kr. pr voksen og 50 kr. pr 
barn - billetter via hjemmes-
iden www.sofiebadet.dk.
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Lokaler m.m.
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe 
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30 
- 21.00. 

Lejepriser: 10 kr. i timen for lokale + 15 
pr. person i timen (ved undervisning/erhverv 
20 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest 
Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem 
13.00 - 17.30. 

Fredag d. 3/4 kl. 20.00. Gratis entré

En aften med arbejderkamp, kultur 
og cocktails
Beboerhuset undersøger sammen med SHOCK baggrunden for Arbe-
jdernes Internationale Kampdag (d. 1. maj) - og spørger ind til, 
hvorfor den fortsat er aktuel idag, her 130 år efter den første 
fejring af kampdagen i Danmark

Har du en historie at fortælle?
De kommende måneder vil Christianshavns Beboerhus fortælle Jeres 
historier om huset. 

Over tiden har Christianshavns Beboerhus været gennem lidt af 
hvert. Lige fra en friskole til et besat hus, og nu, et kulturhus 
med alt, hvad hjertet begærer. Fakta kan opsnuses på biblioteket, 
men det indkapsler ikke hele husets ånd. Så har du en personlig 
fortælling, tudsegammel som nutidig, vil vi meget gerne høre den! 
Vi vil fortælle én historie ugentligt på Beboerhusets hjemmeside 
og Facebookside. 

For flere informationer: 
Skriv til Alberte Mortensen på alberte@beboerhus.dk 

Spisehusmenu 

Ferielukket fra 3/3 - 11/3
(Resten af huset har åbent)

Torsdag d. 12/3
Lam i dild m. urter og kartofler

Tirsdag d. 17/3
Chili sin carne med søde kartofler, røde 
bønner. Tomat, peberfrugt og squash.
Urterørt creme fraiche 

Torsdag d. 19/3
Gratineret mørksejfilet på spinat, kål og 
porre. Kartofler

Tirsdag d. 24/3
Thaisuppe med kylling, svampe, lime og 
kokosmælk

Torsdag d. 26/3
Marokkansk gryderet med andelår, tomat, 
abrikos og oliven. Cous cous

Tirsdag d. 31/3
Grøntsager i karrysauce med æbler, ko-
kosmælk og ristede peanuts. Fuldkornsris 

Dagens brød og salat ad libitum

Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30. 
Billetter kan forudbestilles på: 
www.beboerhus.dk. Der kan bestilles en uge 
frem. Billetter skal afhentes på dagen 
senest 18:30. Aflysning senest dagen før.

Christianshavns 
Beboerhus
MARTS 2020
Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml.  kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk    
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00. Facebook: Christianshavns Beboerhus 

Bridge
Christianshavns Bridgeklub: Mandage kl. 
18.30 - 22.15 i sæsonen (jan-april og sep-
dec). www.christianshavnsbridge.dk

Filmklubben
Hver onsdag kl 19.00 viser vi filmperler i 
beboerhusets lille biograf. Vi viser film 
under forskellige temaer og genrer. Det er 
ganske gratis, og du kan købe øl eller  
sodavand og gode kaffer i cafeen, som du 
meget gerne må tage med i biffen.

Meld dig ind i Facebook-gruppen Filmklub-
ben i Christianshavns Beboerhus, og se det 
kommende filmprogram. 

Cirkeldans
Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 40,- pr. gang.

Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk/ tlf.: 32 59 57 29

Croquis
Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transit-
ten. Deltagergebyr 40 kr. 

Medbring selv papir og tegnegrej; vi har 
tegnebræt. Holdet er uden underviser, men 
Beboerhuset sørger for at booke model. 
Ingen tilmelding, bare mød op!

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr.

Begynderundervisning/Intro til argentinsk 
tango med Ann Berit Sourial og 
Gunner Svendsen: kl. 18.30-19.30 (Ingen 
tilmelding. kom med eller uden partner). 
Pris: 60 kr. (100 kr. inkl. entré)

Koncerter & arrangementer
Fredag d. 6/3 kl. 19.00 (Salen). Forsalg 100/150/200 kr

Støttefest for Australiens ofre
Tuhaf + Fredlife + DJ’s
Australien har stadig brug for vores hjælp! Tusinder af liv, hjem 
og økosystemer er ødelagte. En aften med masser af fed musik, auk-
tioner og bar - og alle penge, der kommer ind på aftenen går til 
lokale, uafhængige organisationer og nødjkælp. Meget mere info og 
billetlink på facebookeventet “Lend a hand to the Land Down Under”

Fredag d. 6/3 kl. 20.00. (Caféen). Gratis entré

Releasekoncert: Fredrik Moth Five
Kom til releasekoncert med Fredrik Moth Five i anledning af deres 
nye plade (CD/ Vinyl) ‘Take The B Train’ kommer på gaden
 
Fredag d. 13/3 kl. 20.00 (Salen). Entré 125 kr (100 for pens./stud.)

Performativ Croquis
Performativ Croquis er tilbage med en ny forestilling, der kombin-
erer den skulpturelle genre croquis med performance og live musik.

Lørdag d. 14/3 kl. 20.00 (Salen). Entré 60 kr

Laust Moltesen + Anders Hjernø
BEBO-Music præsenterer en koncertaften med Laust Moltesen + Anders 
Hjernø og release på Moltesens debutalbum ‘6 sange om dyr og men-
nesker’

Fredag d. 20/3 kl. 20.00 (Caféen). Entré gratis

Your Love - releasekoncert
YOUR LOVE udgiver deres debut EP ‘overdressed’

Mandag d. 30/3 kl. 20.00 (Caféen). Entré 100 kr

Nulle & Verdensorkestret
- Prize Winner Party -
Nulle er kåret som modtager af Ben Websters Ærespris 2020, derfor 
dette særarrangement.

Mandag d. 6/4 kl. 20.30 (Cafeen). Entré: 50 kr

Django Jam
Django Jam, den månedlige aften, hvor man kan medbringe sit in-
strument og komme og spille og synge med eller bare lytte til den 
god gamle Django Reinhardt swing stil!

Vi er glade for at kunne vise Måne-
dens udstilling ‘Det andet Iran’. 

Fotograf Shazia Khan udstiller por-
trætter fra det Iran, som sjældent 
når mediernes søgelys. Billederne er 
taget i Tehran december 2019. 

Shazia Khans er uddannet fotojou-
nalist med internationalt virke og 
har foretaget fotografiske reportager 
i store dele af verden bl.a. sy-
damerika, Iran, Pakistan og Kashmir

Fernisering d. 5/3 kl. 16.30

Bliv medlem
Vil du støtte op om Beboerhuset og have 
indflydelse på, hvordan det skal se ud i 
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhus-
foreningen. Det koster 150 kr. pr. år. for 
voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister 
og studerende. beboerhus.dk/blivmedlem 
eller få en indmeldelsesblanket i Beboer-
husets café.

Månedens kunstner: Shazia Khan

Foodsharing 
Foodsharing Copenhagen er i fuld gang i Beboerhuset. Hver man-
dag kl. 19:15 uddeler vi overskudsmad doneret af lokale super-
markeder og bagerier. Alle er velkomne, så medring egen pose 
og hjælp os med at mindske madspild. Al maden er i princippet 
gratis, vi tager dog gerne imod små donationer, der udelukkende 
bruges til at afholde og forbedre vores events hos Foodsharing 
Copenhagen.  
Vi leder altid efter nye frivillige, så hvis du er interesseret 
i at lære mere om og blive en del af Foodsharing Copenhagen så 
kom ned til Beboerhuset på mandage kl. 17:30. Møderne foregår på 
engelsk, da vi har frivillige fra hele verden. Du kan også læse 
meget mere om os på vores hjemmeside ”foodsharingcph.org” og på 
vores facebookside ”Foodsharing Copenhagen”.

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra: 

Taksigelse
En tak skal lyde til Lagkagehuset og 
SuperBrugsen på Torvet for støtte til vores 
fastelavnsarrangement
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strument og komme og spille og synge med eller bare lytte til den 
god gamle Django Reinhardt swing stil!

Vi er glade for at kunne vise Måne-
dens udstilling ‘Det andet Iran’. 

Fotograf Shazia Khan udstiller por-
trætter fra det Iran, som sjældent 
når mediernes søgelys. Billederne er 
taget i Tehran december 2019. 

Shazia Khans er uddannet fotojou-
nalist med internationalt virke og 
har foretaget fotografiske reportager 
i store dele af verden bl.a. sy-
damerika, Iran, Pakistan og Kashmir

Fernisering d. 5/3 kl. 16.30

Bliv medlem
Vil du støtte op om Beboerhuset og have 
indflydelse på, hvordan det skal se ud i 
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhus-
foreningen. Det koster 150 kr. pr. år. for 
voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister 
og studerende. beboerhus.dk/blivmedlem 
eller få en indmeldelsesblanket i Beboer-
husets café.

Månedens kunstner: Shazia Khan

Foodsharing 
Foodsharing Copenhagen er i fuld gang i Beboerhuset. Hver man-
dag kl. 19:15 uddeler vi overskudsmad doneret af lokale super-
markeder og bagerier. Alle er velkomne, så medring egen pose 
og hjælp os med at mindske madspild. Al maden er i princippet 
gratis, vi tager dog gerne imod små donationer, der udelukkende 
bruges til at afholde og forbedre vores events hos Foodsharing 
Copenhagen.  
Vi leder altid efter nye frivillige, så hvis du er interesseret 
i at lære mere om og blive en del af Foodsharing Copenhagen så 
kom ned til Beboerhuset på mandage kl. 17:30. Møderne foregår på 
engelsk, da vi har frivillige fra hele verden. Du kan også læse 
meget mere om os på vores hjemmeside ”foodsharingcph.org” og på 
vores facebookside ”Foodsharing Copenhagen”.

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra: 

Taksigelse
En tak skal lyde til Lagkagehuset og 
SuperBrugsen på Torvet for støtte til vores 
fastelavnsarrangement
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Vor Frelsers Kirke

Gudstjenester
Marts

Søndag d. 1. marts
1. s. i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 6. marts
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 8. marts
S o g n e i n d s a m l i n g  t i l 
Folkekirkens Nødhjælp
2. s. i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Fredag d. 13. marts
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Lørdag d. 14. marts
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 15. marts
3. s. i fasten
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Fredag d. 20. marts
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Lørdag d. 21. marts
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 22. marts
Midfaste
Højmesse kl. 10.30
v/ Lars Sandbeck

Fredag d. 27. marts
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Natkirken

Natkirken er åben hver 
fredag kl. 20-23. Aftenens 
musik begynder kl. 20. Kl. 
21.30 er der nadverandagt 
og kl. 22.45 fælles aftenbøn.

Fredag d. 6. marts
Stilhed og musik
Kom ind og nyd roen i Nat-
kirkens smukt oplyste rum. 
Her er plads til afslapning 
og refleksion.

Fredag d. 13. marts
Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette 
Gemzøe. Vi skal arbejde 
med tyngde og volumen i 
skulpturteg-ning med fokus 

på alteret. Tilmelding ikke 
nødvendig.

Fredag d. 20. marts
Refleksionsskrivning v/ Rob-
erta Montanari: Afmagt og 
overgivelse

Påsken er lysets sejr over 
mørket, men også afmagtens 
og overgivelsens tid. Afmagt 
er et vilkår i livet, når kræfter 
som død, sygdom og tab ram-
mer. Begrænset antal pladser 
- til-melding nødvendig på 
let@km.dk. 

Fredag d. 27. marts
Carsten Dahl på flygel 
Carsten Dahl er en af Dan-
marks førende pianister, og 
denne aften vil han lade sig 
inspirere af rummets stemn-
ing og rejse af sted med øjeb-
likkets musik.

Koncerter 
Aftenmusik i Fastetiden
Onsdag 4., 11., 18. Og 25. 
marts kl. 17.30
En lille halv time med Elefan-
torglets klange til eftertanke 
ved fyraftenstid. Organist 
Lars Sømod markerer 100-

Bryllupsmesse 
Hvert år inviterer Vor Frel-
sers Kirkes præster og or-
ganister årets kommende 
brudepar til bryllupsmesse. 
Det sker også i år. Her 
kan brudeparrene lytte til 
orgelmusik og salmesang, 
og præsterne præsenterer 
kirken og vielsesritualet. 
Det hele har til formål at 
inspirere bru-deparrene til 
deres store dag i Vor Frelsers 
Kirke. 
Bryllupsmessen finder sted 
lørdag den 7. marts kl. 12.

Højskoledage på 
Havnen 2020
Årets Højskoledage er un-
der forberedelse, og temaet 
i år bliver “Krig og fred”. 
Højskolen finder sted d. 
30. august-1. september. 
Programmet ligger klar in-
den længe, så hold øje med 
kirkens hjemmeside i løbet 
af foråret.

Ny hjemmeside
Vor Frelsers Kirke har fået 
ny hjemmeside, men adres-
sen er stadig den samme: 
www.vorfrelserskirke.dk. 
Gå ind og læs om forårets 
koncerter, gudstjenester og 
foredrag eller læs lidt om 
kirkens spændende historie 
og arkitektur.

Find os også på Facebook og 
Instagram.

året for Genforeningen med 
musik af den dansk-tyske 
komponist Diderik Bux-
tehude. Musik fra orglets 
barndom og Christian 5.s 
regeringstid. Fri entré.

Fyraftenskoncert med stu-
derende fra Musikkonserva-
toriet 
Onsdag d. 1. april kl. 17. 
Musik for guitar, klarinet, 
cello og klaver af Bach, Te-
desco og Brahms. Fri entré.

Indsamling til 
Folkekirkens 
Nødhjælp sønd-
ag d. 8. marts
I år fokuserer sogneind-
samlingen på klimaforan-
dringerne, der sætter deres 
tydelige spor i verdens fat-
tigste lande. Ikke om fem 
eller ti år, men lige nu og her! 
Kom og vær med til at sam-
le ind! Fra kl. 11.30 efter 
højmessen er der uddeling af 
ruter og materialer i kirken.

Menighedsple-
jen på Chris-
tianshavn 
Christianshavn — port til 
verden

Alle arrangementer foregår 
som udgangspunkt i Stan-
ley’s Gaard, St. Søndervold-
stræde 2, 2. sal, men da byg-
ningen er under renovering, 
kan nedenstående foredrag 
muligvis blive rykket til 
andet sted. Hold derfor øje 
med kirkernes hjemmesider.
Deltagelse koster 20,- kr.

Menighedsplejens forårste-
ma handler om Christian-
shavns og bydelens særlige 
forbindelse til den store 
verden.

Tirsdag d. 10. marts kl. 
14-16 
Anders Bjørn: Det globale 
Christianshavn
Globalisering er ikke no-
get nyt. Der har altid boet 
udlændinge og indvandrere 
på Christi-anshavn, ligesom 
mange christianshavnere 
gennem årene har berejst 
de danske kolonier og andre 
dele af verden som sømænd 
og forretningsfolk.

Torsdag d. 26. marts kl. 
19-21 
Sømandsliv
Christianshavn har altid 
været de sejlendes og sø-
farendes bydel. Med sig fra 
deres rejser har de historier 
fra den store verden, og dem 
vækker vi til live denne aften 
– så kom og tag med ud på 
en rejse fra Christianshavn 
til fjerne egne. 
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Christians Kirke
Gudstjenester
Marts

Søndag d. 1. marts
1. s. i Fasten
Højmesse v/Tine Berg Krog-
strup
kl. 10.00

Søndag d. 8. marts
2. s. i Fasten
Højmesse v/Flemming Pless 
kl. 10.00

Søndag d. 15. marts
3. s. i Fasten
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00

Søndag d. 22. marts
Midfaste
Tema-Højmesse v/Pia Søltoft 
kl. 10.00
I forlængelse af dagens 
temagudstjeneste afholder 
Pia Søltoft salon over Ki-
erkegaards Kjerlighedens 
Gjerninger, 3. Tale – læs 
mere herunder. 

Søndag d. 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Højmesse v/Flemming Pless 
kl. 10.00

Søndag d. 5. april
Palmesøndag
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00

Salon over Ki-
e r k e g a a r d s 
Kjerlighedens 
Gjerninger v/
Pia Søltoft
I 2020 afholder Pia Søltoft i 
alt seks saloner over Søren 
Kierkegaards bog Kjer-
lighedens Gjerninger, som 
han skrev i 1847 – de første 
tre saloner finder sted i 
Christians Kirke, de sidste 
tre i Esajas. 

Salonerne finder sted efter 
dagens gudstjeneste, som 
slår temaet an. De in-
dledes med et kort oplæg, 
som kan downloades fra 
kirkens hjemmeside forud 
for salonen. Herefter en 
times gruppedialog og til 
slut fælles samtale over en 
sandwich:

Gudstjeneste 10.00-11.00 
/ Kaffe 11.00-11.30 / Salon 
11.30-13.30

Tredje salon afholdes efter 
temagudstjenesten søndag 
d. 22. marts.

Tilmelding nødvendig via 
www.billetto.dk – pris: 30 
kr. Frist: Fredag d. 20. marts 
kl. 12.00

M u s i k k e n  i 
marts
Christians Kirkes koncert-
program byder i marts flere 
nye musikalske bekendt-
skaber. Oplev blandt an-
dre Ronny Morris og den 
nyetablerede soulgruppe 
SoulMission. Herudover 
byder måneden på frem-
ragende klavermusik ved 
Claus Zielke – med fri entre 
– og stemningsfulde rytmer 
med sydlandske klange ved 
Paolo Russo Trio. 

Endelig rundes marts af 
med udsigt til noget særligt, 
nemlig et gensyn med den 
norske trubadur Bjørn Eids-
våg d. 4. april og koncert da-
gen efter, på Palmesøndag, 
hvor 250-årsjubilæet for 
Beethovens fødselsår mark-
eres med to fremragende 
værker – med en af landets 
største operasangere på pro-
grammet. 

Læs mere om alle koncerter 
og find info om priser og 
billetsalg på www.christian-
skirke.dk

1/3 kl. 14.00: Azizian Fes-
tival
Oplev Frederik Øland, Gun-
vor Sihm og Berit Johansen 
Tange.  Entré

1/3 kl. 16.00: Mindekoncert: 
Fællestimen
Violinist Serguei Azizians 
tidligere elever i fælles kon-
cert. Entré

2/3 kl. 19.30: Stjernekoncert 
for Cello og Klaver
Oplev Torleif Thedéen (cel-
lo) og Marianna Shirinyan 
(klaver) i koncert med værk-
er af bl.a. Beethoven, Shos-
takovich og Strauss  Arr. Af 
Kammermusikforeningen af 
1887. Entré

7/3 kl. 19.30: SoulMission – 
A Gospel Experience
De fire soul- og gospelsan-
gere Linda Andrews, Mar-
cel Gbekle, Jasmin Gabay 
og James Sampson lægger 
stemmer til et soulfyldt og 
spirituelt udvalg af kendte 
kunstnere som Bob Dylan, 
Beyoncé, Adele, Bruno Mars 
og Katy Perry. Entré

14/3 kl. 16.00: Klaverrecital 
v/Claus Zielke
Vel mødt til en eftermiddag, 
hvor pianist Claus Zielke vil 
føre publikum gennem en 
europæisk musikrejse - fra 
den tidlige romantiske til 
den mere moderne periode 
i den klassiske musiks his-
torie. Eftermiddagen byder 
på værker af bl.a. Ludwig 
von Beethoven, Robert Schu-
mann, Frédéric Chopin, 
Isaac Albéniz, Jørgen Jersild 
og Einojuhani Rautavaara. 
Fri entré.

24/3 kl. 19.30: Ann Mette 
Elten & Blake
Under overskriften ‘Perfect 
Harmonies - A Classical 
Journey’ kan Ann Mette 
Elten opleves i klassisk kon-
cert med Englands førende 
vokal-gruppe, Blake. Entré.

27/3 kl. 19.30: Ronny Morris
Den danske artist, som har 
indtaget USA og lagt musik 
til flere større TV-shows, 
gæster Christians Kirke i 
intim og nærværende kon-
cert. Entré.

29/3 kl. 16.00: Paolo Russo 
Trio 
Den italiensfødte bandeonist 
og pianist inviterer inden 
for til en eftermiddag med 
musikalsk overskud, fantasi 
og bevægelse – i koncert med 
egne kompositioner, akkom-
pagneret af landsmanden 
Marcello Di Leonardo på 
trommer og den svenske 
kontrabassist Thommy An-
dersson. Entré

4/4 kl. 17.00: Bjørn Eidsvåg
Den norske trubadur fylder 
Christians Kirke med stærke 
og livsbekræftende tekster 
om tro, tvivl og kærlighed 
– som altid akkompagneret 
af nogle af Norges bedste 
musikere. Entré.

5/4 kl. 15.00: Beethoven 
250 år
O p l e v  B e e t h o v e n s 
Klaverkoncert nr. 3 og ora-
toriet Kristus på Oliebjerget, 
der begge blev uropført ved 
en såkaldt “Akademiekonz-
ert” d. 5. april 1803 – for 217 
år siden.

Som solist i den meget pop-
ulære klaverkoncert er den 
unge svenske pianist Oscar 
Michaelsson, og i oratoriet 

kan man ud over sopranen 
Anna-Karina Sundstedt og 
Baryton Lars Fosser opleve 
Kgl. Kammersanger Stig 
Fogh Andersen i partiet som 
Jesus.
 
Oplev desuden det store N. 
B. Koncertkor, der sammen 
med Etatsorkestret – et 
af Københavns velrenom-
merede amatørorkestre – i 
oratoriet som disciple, engle 
og soldater.
 
Billetter á 120 kr. plus gebyr 
kan købes på Billet.dk eller 
ved døren en time før kon-
certens begyndelse. 

Foredrag: Det 
Globale Chris-
tianshavn
Tirsdag d. 10/3 kl. 14-16
Foredrag i Menighedsplejen 
med historiker Anders Bjørn 
– om bydelens historiske 
forbindelser til kolonitiden, 
og hvordan denne har sat 
sine spor i Christianshavns 
historie og arkitektur. Ved 
deltagelse betales 20 kr. til 
Menighedsplejens sociale 
arbejde.
Sted: Stanleys Gaard, St. 
Søndervoldstræde 2. Grun-
det forestående renovering 
afholdes foredraget muligvis 
andetsteds. Se kirkernes 
hjemmesider.

Sømandsliv på 
Christianshavn: 
Bølgeskvulp og 
bølgende viser - 
Fortællinger fra 
De Syv Have og 
harmonikaspil 
ved Lars Grand
Torsdag d. 26/3 kl. 19-21
Under overskriften ”Chris-
tianshavn – port til verden” 
inviterer Menighedsplejen 
til en aften i maritimt og 
verdensberejst selskab med 
historier fra Prinsesse Ma-
ries Hjem for gamle Sømænd 

og Sømandsenker på Chris-
tianshavn. Kom og hør his-
torier fra de syv have – og 
bliv klogere på livet som 
sømand, som det var engang. 
Fortællingerne præsenteres 
af Jannie Elisa Fjordside, 
kirke- og kulturmedarbejder 
i Christians Kirke -  og af-
tenen igennem vil harmoni-
kaspiller Lars Grand lade 
os bølge med på nostalgiske 
viser og stemningsfulde 
rytmer. 
Sted: Menighedsplejens 
aktiviteter finder normalt 
sted i Stanleys Gaard, St. 
Søndervoldstræde 2. Grun-
det forestående renovering 
afholdes foredraget muligvis 
andetsteds. Se kirkens 
hjemmeside.

Klokkens Hem-
meligheder
I 2020 fejres en rund fødsels-
dag i Christians Kirke – og 
en flot én af slagsen. I år er 
det nemlig 250 år siden, at 
kirkens klokker blev støbt 
af M. C. Troschell. For at 
fejre jubilæet inviterer vi 
jer inden for til en aften om 
klokkernes og klokkestøbe-
rens historie – en historisk 
rejse anført af Erik Kure, 
som ud over et mangeårigt 
embede som bl.a. organist, 
klokkenist og uafhængig 
klokkekonsulent er en er-
faren foredragsholder. 
Foredraget finder sted tors-
dag d. 5. marts kl. 19.30 i 
Christians Kirke. Fri entré

Forårsbebuder i Christians Kirkes have – fra tiden før
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Løft Pippi Langstrømpes 
hest, tag på banditstreger 
med Iqbal Farooq, snup en 
sejltur med Rasmus Klump 
og gå på opdagelse i Valhal-
la. Aktiviteter og oplevelser 
er der nok af når børnelit-
teraturfestivalen Vi elsker 
bøger for andet år i træk 
løber af stablen på Køben-
havns Biblioteker med mere 
end 170 arrangementer for 
børn og deres voksne.

V a k s e  v a r y l e r  s o m 
børneforbilleder

Festivalen sætter i år 
fokus på børnelitteraturens 
mange skønne skarnsunger, 
kække kanaljer og vakse 
varyler med sprællevende 
boguniverser som fx Iqbal 
Farooq, Rasmus Klump, 
Pippi Langstrømpe, Cir-
keline, Vitello og mange, 
mange flere. 

K u l t u r -  o g  f r i t i d s -
borgmester  Franc i ska 
Rosenkilde (Å) glæder sig 
over det store fokus på lit-
teratur til børnene:

”I litteraturen kan vi dyrke 
fantasien og de krøllede 
ideer, og læsning og gode 
læseoplevelser kan vi aldrig 
opleve for tidligt,” siger hun 
og uddyber:

”Desuden giver littera-
turen os en række stærke 
og kreative rollemodeller. 
Når Pippi siger, at ”Det har 
jeg ikke prøvet før – så det 
kan jeg nok godt” giver det 
os mod og lyst til at lære nyt, 
og på den måde er bøgerne 
med til at danne os som hele 
mennesker.” 

Under Vi elsker bøger 
sættes disse figurer ind i en 
kernefortælling, der han-
dler om at udfordre nulfe-
jlskulturen og give os en 
påmindelse om, at der i alle 
børn og deres spilopper, 
narrestreger og drillerier 
findes gode værdier, evner 
og potentialer.

”I dansk børnelitteratur er 
der en helt særlig tradition 
for at skrive børnebøgernes 
figurer frem som stærke, 
handlekraftige og selvstæn-
dige individer, der godt tør 
gå imod de voksnes autoritet. 
Og netop derfor bliver disse 
skæve, handlekraftige og 
uperfekte personligheder til 
stærke litterære forbilleder 
for børn, som for eksempel 
Vitello, Gummi-Tarzan el-
ler Iqbal Farooq.”, udtaler 
festivalleder Tanne Sønder-
toft om valget af årets festi-
valtema.

Nedslag fra festivalen
Under hele festivalen kan 

man opleve faste udstillinger 
på samtlige biblioteker i 
København. Udstillingerne 
er inspireret af unikke bogu-
niverser, der alle har nogle 
vakse varyler i hovedrollen. 

Nørrebro Bibliotek elsker 
Iqbal Farooq

Hør moderne røverhisto-
rier om Iqbal Farooq, når 
Nørrebro Bibliotek hylder 
Manu Sareens bogserie om 
Iqbal og hans familie. Besøg 
Farooq-familiens hood og 
lær alle opgangens skønne 

og skæve eksistenser at 
kende. På Nørrebro Bibli-
otek kan I nemlig tage med 
på banditstreger med Iqbal, 
der blandt andet byder på 
en hemmelig ismaskine, en 
indisk superchip og kronju-
velerne. Kridt danseskoene, 
når vi danser Bollywood 
med Global Kids. Oplev 
kemishow i bedste Iqbal-stil. 
Spis risalamande, mens du 
lytter til fortællingen om 
julesvineriet. Og mød man-
den bag Iqbal-serien, Manu 
Sareen.

Ørestad Bibliotek elsker 
Valhalla

Gå på opdagelse i Valhalla 
ligesom Røskva og Tjalfe, 
når Ørestad Bibliotek slår 
dørene op for et univers 
inspireret af alt det bedste 
fra vikingernes verden. Som 
en hyldest til Peter Mads-
ens ikoniske tegneserie om-
dannes biblioteket til en vi-
kingelejr i særklasse. Oplev 
og deltag i fægtekampe, hør 
lurblæserne, gå amok i krea-
workshoppen, leg vikingel-
ege, hør vikingehistorier og 
mød manden bag Valhalla-
tegneserien, Peter Madsen! 
Der vil også være mulighed 
for at smage lækker mad i 
bedste vikingestil.

Østerbro Bibliotek elsker 
Rasmus Klump

På Østerbro er I i godt 
selskab med bjørnen Ras-
mus Klump og hans venner. 
I Rasmus Klump-universet 
er alle vindere, alle er ven-
ner, alle er nysgerrige, og 

de løser opgaver sammen og 
hjælper hinanden. På Øster-
bro bibliotek kan især børn i 
vuggestue- og børnehaveal-
deren gå på eventyrlige san-
seoplevelser. Kravl ind i en 
hyggelig læsetipi, alt imens 
du går på opdagelse i Ras-
mus Klumps historier om at 
opleve verden sammen.

Vesterbro Bibliotek og 
kulturhus elsker Sallys 
far

På Vesterbro Bibliotek vil I 
i weekenden kunne opleve et 
univers baseret på bogserien 
Sallys far af Thomas Brun-
strøm og Thorbjørn Christ-
offersen. Ligesom Sallys far 
tager vi på campingtur. Vi 
bringer skovturen helt ind på 
biblioteket, så du kan slå lejr 
ved vores telt- og bålplads. 
Og hvis du, ligesom Sallys 
far, har svært ved at holde 
på bandeordene, har vi råd 
for det med en bandekasse. 
Du kan også møde Thomas 
Brunstrøm i egen person og 
spille på retro spilkonsoller 
fra dengang far var ung.

Københavns Hovedbib-
liotek elsker Pippi

På Københavns Hovedbib-
liotek i indre by kan I blive 
en del af Pippi Langstrømpes 
verdenskendte bogunivers. 
Mød Pippi Langstrømpes 
prikkede hest og se om du 
kan løfte den over hovedet 
ligesom Pippi. Du kan også 
klæde dig ud, høre kuffer-
thistorier om den stærke pige 
samt tegne, male og bygge 
i bedste Pippi-stil. Skrål 

Børnelitteraturfestival hylder krudt i bagdelen
Hele København er med når børnelitteraturfestivalen ”Vi elsker bøger” sætter fokus på vakse varyler, skønne skarnsunger og kække kanaljer 
i uge 13. Festivalen hylder, at børnelitteraturens figurer tit har fejl, der samtidig gør dem stærke og handlekraftige

Fakta om børnelitteraturfestivalen Vi elsker bøger
Vi elsker bøger er Københavns børnelitteraturfestival ar-
rangeret af Københavns Biblioteker. Festivalen blev afholdt 
første gang i 2019. I år er der over 170 arrangementer 
fordelt hen over 7 dage i marts. Vi elsker bøger har fokus 
på at fejre litteraturen og læselysten hos børn og bidrage 
til gode læseoplevelser.

dagen ind på vaskeægte 
Pippi-manér, når vi synger 
morgensang så det runger! 

Helt lokalt vil det på 
Christianshavns bibliotek 
være universet med Ped-
dersen og Findus, der kom-
mer til at fylde biblioteket. 

Mandag d. 23/3 kl. 15.00 
vil der være DIY workshop, 
hvor man kan lave sin egen 
Findus, og fra mandag d. 
23/3 til fredag  d. 27/3 vil 
børnebibliotekaren dagligt 
kl. 16.00 læse højt fra Ped-
dersen og Findus-bøgerne.

Ræve, høns i rigelige 
mængder, pandekagekager 
og eftertænksomhed som 
man kun kan komme i nær-
heden af ude i et træhus der 
ligger lige præcis mellem 
mark og enge i Sverige. 

På Christianshavn Bibli-
otek bevæger vi os den 23.-
29. marts ind i Peddersen og 
Findus verden i anledning 
af bibliotekernes årlige bør-
nelitteraturfestival. Nabo-
erne ryster fra tid til anden 
på hovedet over det umage 
makkerpar eventyr, men 
den barnlige magi der lever i 
Sven Nordqvists fortællinger 

vil danne rammerne om de 
oplevelser som vi tilbyder til 
børn, forældre og daginsti-
tutioner. Vi vil vi bruge en 
hel uge i selskab med Sven 
Nordqvists karakterer der 
i sandhed er et par vakse 
varyler. 

Du får mulighed for at 
få et kig ind i Peddersens 
værksted, sidde med ved 
morgenbordet og prøve dine 
kreative kræfter af ved at 
lave Findus rullinger om 
mandagen.

Hver dag kl 16 sætter 
vores Børnebibliotekar sig 
ned i biblioteksrummet og 

Læsning til hverdag og fest med 
Peddersen og Findus!

der er mulighed for at høre 
dagens historie. Vi kommer 
med spænding til at følge 
med i fortællingen om da 
Findus var helt lille bitte 
og blev væk, dengang de to 
begav sig ud i det blå og da 
de fejrede en af de tre årlige 
fødselsdage med at bage 
pandekagekage. 

Vi håber at se så mange 
som muligt til en hyggelig 
eftermiddagsstund i læsnin-
gens tegn. 

Se alle festivalens ar-
rangementer på Vi elsker 
bøgers facebookside her: 
https://www.facebook.com/
vielskerboegerkkb/ eller på 
Københavns bibliotekers 
hjemmeside her: https://
bibliotek.kk.dk/section/vi-
elsker-boeger.

Vi søger en lejelejlighed på
 Christianshavn!
Kære Christianshavnere

Vi er et ungt par, som leder efter en lejelejlighed på Chris-
tianshavn! Vi har passet vores venners lejlighed i Sankt 
Annæ Gade i to måneder, og derfor er vinaturligvis blevet 
helt forelskede i smukke Christianshavn. Hvis du kender 
nogen,som er interesserede i at udleje en lejlighed, vil vi 
blive lykkelige for dinhenvendelse.

Lidt om os: Roman er 27 år og arbejder som softwarein-
geniør, og Celeste er 25 årog skriver speciale i Jura på 
Københavns Universitet.
Vi kan kontaktes på celesteenroth@hotmail.com eller på 
31 20 78 31.
På forhånd mange tak.

De bedste hilsner
Roman og Celeste
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Der er nu digitaliseret 150 
timers radioudsendelser 
fra 1983-1995. Her er græs-
rodsradio, som vor mor la-
vede det. Ungdomsradio og 
strejkeradio med direkte 
optagelser med dem der var 
med.Telefonprogrammer 
om natten med emner fra 
esperanto til Kurdistan. 
Stemningsskabende slow 
radio med  kultur og ak-
tivitetskalender for Chris-
tianshavn. Lokalhistoriske  
erindringer  mv.

Alle udsendelser kan hør-
ers på  smartphone og PC.   
Find det på www.chrarkiv.
dk   - Her er også andre 
video og lydoptagelser fra 
Christianshavn.

TEKST: Asbjørn Kaas-
gaard 

Henrik Yde er Danmarks 
førende Nexø forsker. På 
baggrund af Ydes rigt il-
lustrerede litterære Nexø-
biografi,    når  vi  hele  vejen 
rundt om både mennesket 
og forfatteren Nexø. Yde 
nyfortolker forfatterskabet 
og giver et unikt indblik i 
Nexøs sammensatte person 
og det spektakulære liv, han 
levede i en turbulent periode 
af Europas historie.
Foredraget holdes efter Gen-
eralforsamlingen i Chris-
tianshavns Lokalhistoriske 
Forening & Arkiv

Kl. 19   Generalforsamling   
Kl. 20 Foredrag af  Henrik 
Yde om Martin Andersen 
Nexø

Torsdag den 12. marts 
Christianshavns Gymna-
sium, Prinsessegade 35. 
Over gården  Opgang B, 1.sal 
Lærerværelset
             /aks

Foredrag  om Martin 
Andersen Nexø

Lyt til Christianshavn

Slutningen af cykelvejen, lige før Amager nås, har sin egen charme og stemning . ebb

“Kragefugle følger regnbuen “ ebb
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Egentlig var kursen sat i en 
anden retning, men nogle 
gange må man give efter 
og ændre kurs når noget 
føles rigtigt. Forestillingen 
RODIN - En Dans i Sten af 
Asterions hus havde egentlig 
spillet for sidste gang. Efter 
forestillingen fik teatret 
tilbagemeldinger fra flere 
publikummer, der virkelig 
var blevet rørt af forestill-
ingen. Og de medvirkende 
var ikke klar til at skulle sige 
farvel til den. Så nu genop-
strå RODIN - En Dans i Sten 
og kan ses på Teaterøen fra 
24. marts til 28. marts. 

Auguste Rodin er en af 
fransk kunsts største og 
mest kendte billedhuggere. 
Mange af hans skulpturer 
er nærmest ikoniske - som 
f.eks. ‘Kysset’ og ‘Tænkeren’. 
Inspireret af Rodins værker 
og metode, har Teater As-
terions Hus skabt en fy-
sisk performance om mødet 
mellem kunstner og model, 
mellem mester og muse ved 
navn RODIN - En Dans i 
Sten.

 Forestillingen havde pre-
miere i 2017 og har efter-
følgende været genopsat på 

Teaterøen, men spillede for 
sidste gang i efteråret 2019. 
Kunstnerisk leder og danser 
Tilde Knudsen fortæller:

“Efter sidste forestilling 
kom flere publikummer hen 
til os dansere og fortalte 
hvor meget forestillingen 
havde rørt dem. Og det var 
en forestilling, vi var virkelig 
glade for at spille, så vi var 
helt triste over at den skulle 
slutte. Derfor besluttede vi 
at genopsætte forestillingen 
- både for vores egen skyld, 
men også for at flere kan få 
mulighed for at blive rørt af 
RODIN - En Dans i Sten.”
 RODIN - En Dans i Sten 
kan ses på Teaterøen fra 
24. marts til 28. marts.  
 
Fra sanselig marmor-
skulptur til levende krop

I forestillingen nærmer 
publikum sig, hvad Rodin 
oplevede i mødet med sine 
modeller. Hvordan han in-
dfangede bevægelsen, når 
mennesket dansede for ham. 
Og som tilskuere forsøger 
vi at få indblik i, hvad der 
udspillede sig mellem model 
og kunstner, mellem subjekt 
og objekt midt i skabelsen 

af værket. Tilde Knudsen 
fortæller: 

“For mig åbner Rodin en 
dør ind til at turde gå meget 
længere i  det kropslige 
udtryk.

 Når jeg ser på hans skulp-
turer, er det som om de suger 
mig ind - og i vores forestilling 
leger vi med at oversætte fra 
et medie til et andet, fra den 
statiske men sanselige mar-
morskulptur til en levende og 
dansende krop .” 

 Forestillingen udspiller sig 
i et atelier hvor to kvindelige 
dansere (Liv Mikaela Sanz 
& Tilde Knudsen) udforsker 
kroppe, bevægelser, lys og 
fysiognomiske detaljer, mens 
en fotograf (Ingrid Bugge) 
iagttager og fastholder det, 
som publikum ser i projek-
tioner på væggene i billeder. 

 Med denne ekspressiv 
danseforestilling giver Aste-
rions Hus sit bud på noget af 
dét, som er det sværeste at 
definere: Kernen i den kun-
stneriske skabelsesproces.

 Publikum udforsker deres 
egen kreativitet

RODIN - En Dans i Sten 
udspiller sig i et atelier, hvor 
to kvindelige dansere udfor-

Efter publikumsønsker genopsættes forestillingen 
RODIN - En Dans i Sten på Teaterøen fra 24. til 28. 
marts

FAKTA RODIN - En Dans i Sten af Asterions Hus 
Medvirkende: Liv Mikaela Sanz, Tilde Knudsen, Ingrid 

Bugge (fotograf) 
Koreografer: Lotte Sigh (konsulent), Stefanos Bizas 

(konsulent)  
Instruktør: Peter Kirk 
Komponist: Klaus Risager
Billet: Fra kr. 135 / kr. 40 via www.asterionshus.dk
Spillested: Teaterøen (i Teatersalen), William Wains Gade 

11, 1432 København K 
Spilleperiode:Fra tirsdag 24. marts til lørdag 28. marts. 

Tir-fre kl. 20 og lør kl. 17.
Efter forestillingen lørdag 28. marts er der croquis-tegning 

med danser Tilde Knudsen

sker kroppe, bevægelser, lys 
og fysiognomiske detaljer, 
mens en fotograf iagttager 
og fastholder det, som pub-
likum ser i projektioner på 
væggene i billeder. Auguste 
Rodin havde selv levende 
modeller i sit studie, som 
han tegnede efter, og hans 
skitser og tegninger har 
været udstillet på museer 
verden over.  

Til RODIN kan publikum 
selv gøre mesteren kunsten 
efter. Se forestillingen in-
spireret af hans skulpturer 
og tegn selv croquis efter 
model med danser Tilde 
Knudsen fra forestillingen. 

Med galleriet tilbyder Kofoeds 
Skole en udstillingsplatform 
for kreative sjæle såvel fra 
skolen som fra det omgivende 
København. Her kan skolens 
udsatte elever og lokalområ-
det mødes og få en forståelse 
af hinanden. 
Forstander Robert Olsen 
holdt indvielsestalen herom. 
Senere fortalte han til Chris-
tianshavneren om skolens 
start i Stanleys gård på Chris-
tianshavn, Fedtekælderen, 
hvor i 60’erne en kop te og 
en fedtemad kostede 3 øre. 
Dengang var det fristed for 
mandlige alkoholikere. I dag 
er det mange andre dæmoner, 
der kæmpes med i en yderst 
sammensat gruppe af bru-
gere. Fedtekælderen i Stan-
leys gård fungerer stadig som 
et hyggeligt fristed med mad, 
bad og hjælp til selvhjælp, 

men Kofoeds Skole har 
holdt flyttedag et par gange 
og er nu i fine omgivelser i 
Holmbladsgade 120. Her 
er lyst, venligt og indby-
dende. Der er café og ovenpå 
denne de mange værkst-
eder. Tilbuddene tilpasses 
den enkelte elev, der her 
kan opnå kompetencer og 
blive en del af et fællesskab. 
Om hjørnet i sidegaden lig-
ger en stribe butikker, som 
sælger elevarbejder. Her er 
cykelbutik, tøjbutik, bazar 
og møbelbutik, og her er 
gode handler at gøre! 
Kunsten kom til Kofoeds 
Skole, da den havde til huse 
i det nuværende Christian-
shavns Beboerhus. Her beg-
yndte Sofiegårdens unge at 
dukke op, og deres ønske om 
et kreativt værksted blev 
en realitet. I mange år har 

det været drømmen at åbne 
et galleri i tilknytning til 
det kunstneriske værksted, 
og nu er også den blevet en 
realitet. 
Kunstgalleriet er åbnet med 
udstillingen ”Ved Lyngbyve-
jens virkelige, vilde og klare 
åbne” af billedkunstneren 
Nikolaj Callesen. Fotografi-
er, tegninger og tekster sæt-
ter fokus på hverdagens, 
naturens og byens åbninger. 
Callesen arbejder med kryds-
felter mellem forskellige 
udtryksformer, og det er 
spændende værker at gå 
på opdagelse i. Det ældste 
billede på udstillingen er 
”Bæk” fra 2013. Et meget 
spændende fotografi af en 
rislende bæk med en kon-
trasterende lerformation, 
der roterer i billedets gyldne 
snit. Nikolaj Callesens kunst 
er meget sanset og følsom. 
Den går lige i hjertet på 
beskueren. Se portrættet af 
Esben 65+ i profil, en smuk 

Nu er der åbnet et nyt galleri, nemlig 
”Galleri Underkant”

mand i al sin styrke. ”Uden 
titel” er et smukt natur-
foto, som er bearbejdet med 
pastelkridt, fotograferet på 
ny og behandlet i fotoshop. 
Se også de øvrige dejlige 
værker. 
Udstillingen varer til den 
22. maj. Besøg den – og hold 
øje med galleriet fremover. 
Kunst er lige som et smil en 
meget kort afstand mellem 
mennesker.  
Adressen er Galleri Un-
derkant, Holmbladsgade 
120, 2300 Kbh. S., kælderen 
under skolens nye café og 
reception. Der er åbent man-
dag til torsdag 8 – 16, fredag 
8 – 14. 
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

Igen i år sprudler Nordatlan-
tens Brygge med film, man 
ikke må gå glip af. En im-
ponerende samling af store 
som små titler vises i dagene 
5. til 15. marts. Et stort 
stykke arbejde ligger bag, 
når hovedtemaet Den tyske 
Forbindelse, serierne Nyt fra 
Nordatlanten og DOX/Grøn-
land samt portrætfilmen 
The Last Days of the Arctic 
løber af stablen. Dyk ned i 

Film, film, film
de mange tilbud på https://
www.nordatlantens.dk/da/
arrangementer/2020/nordat-
lantiske-filmdage-2020/

Tekst: Susanne

Foto: Ragnar Axelsson, 
den udstillingsaktuelle der 
portrætteres i Last Days of 
the Arctic
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GALLOPPERIET   
STADENS MUSEUM f. KUNST          CHRISTIANIA                    
KENNETH HENCKEL            d. 7 – 29.  marts 2020  
MA-TO KL 14-19  FRE-SØ  12-20 
FERNISERING LØRDAG D. 7. MARTS KL 15-19       

 

Kenneth Henckels malerier viser os et surreelt, 
underfundigt, til tider forpint, univers.                       
Billed-anekdoter, crazy humor og moderne 
hverdagsmareridt. Velkommen til virkeligheden! 

”Pigen under vandet” er en 
autobiografisk fortælling om 
seksuelt overgreb i barndom-
men, om den dysfunktion, 
det førte med sig, og ikke 
mindst, at transformation og 
personlig frigørelse er mulig, 
når identifikation med trau-
met ophører.

Skuespiller og perfor-
mancecoach Lotte Arnsbjerg 
opfører stykket i Christian-
shavns Beboerhus sammen 
med komponisten Carman 
Moore, som har skrevet 
musikken, og som spillede 
en afgørende rolle for Lottes 
bearbejdning af sin historie

Forestillingen er poetisk 
og bevægende, og peger på 
det håb, der ligger i at kunne 
transformere et traume til 
personlig styrke og integ-
ritet.

Læs mere om forestill-
ingen her: www.the-art-
o f - t rans format ion . com  
Læs mere om Lotte Arnsbjerg 
her: www.trueformance.dk  

“PIGEN UNDER VANDET” 
af Lotte Arnsbjerg
Teaterforestilling og efterfølgende paneldebat

Et arrangement af Selskabet For Psykoterapi (SFP) og Dansk Psykoterapeutforening (PF) 
Arrangementet finder sted lørdag den 7. marts, kl. 13.00-15.30 Christianshavns Beboerhus. 

PROGRAM 
13.00-14.15 Teaterforestill-
ing 
14.00-14.35 Pause 
14.35-15.30 Paneldebat og 
dialog med publikum

Panelet vil bestå af: 
Lotte Arnsbjerg, www.
trueformance.dk  
Karin Dyhr, http://ka-
rindyhr.dk/ 
Anette Holmgren, http://
anetteholmgren.dk/ 

Pia Clementsen, https://
psykoterapeutforeningen.
dk/bestyrelsen-2/

Ordstyrer: 
Allan Holmgren https://
www.dispuk.dk/konsulenter/
allan-holmgren.aspx

BILLETTER: 
100 kr. (+gebyr) https://bil-
letfix.dk/da/e/pigen-under-
vandet/

I oktober sidste år gjorde 
Performativ Croquis sin 
kreative debut på Christian-
shavn Beboerhus. Fredag d. 
13. marts er gruppen tilbage 
med en ny forestilling, der 
igen kombinerer den skulp-
turelle genre croquis med 
performance og live musik.

Kom og oplev en helt unik 
kunst-hybrid, hvor du kan 
deltage som tegner og ob-
serverende publikummer

Performativ  Croquis 
består af danserne Helene 
Sally og Sophie Ternowitz 
og internationale musiker 
Tri Minh.

Fredag d. 13. marts kl. 20-
22 bliver du vidne til en poet-
isk fortælling fortalt gennem 
ekspressive kropspositioner, 
bevægelser, stoflige streger 
og ritualer, som handler om 
den ambivalente tilstand af 
åbenhed og lukkethed i det 
at være en del af.

Performativ  Croquis 
fremhæver den performa-
tive dimension i den tradi-
tionelle croquis. Den træk-
ker dig ind i en immersiv 
og nærværende atmosfære, 
hvor du kan fordybe dig 
i samværet med to per-

formeres bevægelige og 
statiske kroppe, et usæd-
vanligt smukt lydlandskab, 
lysopsætning og selvfølgelig 
din pen og tegneblok. 

Performativ Croquis
Vi glæder os til at se jer 

fredag d. 13. marts kl. 20.00. 
Arrangementet afvikles i 
samarbejde med SHOCK.
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Med Sara, Vilma og Thea 
på nethinden kan man kun 
blive glad ved tanken om 
fremtiden. De skal nok klare 
sig godt, til glæde for sig selv 
og for os andre. I grænselan-
det inden studenterhuen er 
de begyndt at gøre sig tanker 
om livet efter gymnasiet.  

Det fik de og Christian-
shavns Gymnasiums øvrige 
3.g’ere inspiration til at beg-
ynde at overveje på gymnasi-
ets studie- og erhvervsdag. 
Studievejleder Lisbeth Holm 
fortæller, at formålet med 
dagen er at sætte processen 
i gang. Mange elever holder 
pause efter studenterek-
samen. De rejser ud, går på 
højskole, finder arbejde, men 
på et tidspunkt skal de så 
til at beslutte ’hva’ så nu?’. 
Det er, som det skal være. 
Sagen er blot, at jo før de går 
i gang med overvejelserne, jo 
bedre kan de pejle sig ind på 
målet. Skal de f.eks. søge ind 

Hva’ så nu?

på studiet via kvote 2, er der 
forskellige erhvervsfaglige 
kompetencer, de kan kval-
ificere sig på, så de opfylder 
kravene til optagelse. 

Dagen var bygget op som 
en tretrins raket. Først et 
plenum i kantinen med velo-
plagte oplæg fra Jacob Mark, 
uddannelsesordfører for SF, 
og Katja Munch Thorsen, ud-
dannelsesdirektør på KEA, 
samt en fin musikalsk af-
runding af gamle elev og 
konservatorieuddannede 
sangskriver Jon Aslak. Så 
var scenen sat med mangfol-
digheden og de mange veje 
til uddannelse og erhverv i 
fokus. 

Næste trin foregik holdvis 
hver med 4 gamle elever 
som oplægsholdere. Hos 3a 
og 3n (henholdsvis sprog- og 
musikklasse) fortalte Lior, 
Jon, Niels og Ida på skift om 
deres veje. 

L i o r ,  s t u d e n t  2 0 1 1 ) 

bryggede kaffe, blev runner 
på TV, tjener i dag til livet 
som regissør og brænder for 
diverse projekter i fritiden. 
Racisme, feminisme og nyåb-
net kaffebar med billige 
priser er Liors sideløbende 
passioner.  

Jon, student 2012, rejste 
til Madrid, gik Caminoen, tog 
på Ry Højskole og begyndte 
at skrive sange, arbejdede i 
børnehave og blev optaget på 
Rytmisk Konservatorium i 
Aarhus. I dag er han sang-
skriver og vil videre med at 
undervise andre. Han spiller 
stadig i bands. 

Niels, student 2012, fort-
satte med sit band fra gym-
nasietiden, tog på Krogerup 
Højskole, afprøvede film-
verdenen, affærdigede den 
kreative levevej og søgte 
ind på mediekundskab på 
universitetet. Her blev han 
ikke optaget, men kom til 
gengæld ind på engelsk, 
hans lavere prioritering, som 
imidlertid viste sig at være 
sagen for ham. ”Alt er værd 
at beskæftige sig med, når 
man går i dybden og holder 
fast”. I dag arbejder Niels 
med oversættelsespraksis og 
vil være litterær oversætter. 
Han spiller stadig.

Ida, student 2007, er 
nyansat som kulturjournal-
ist på Politiken. Hendes vej 
gik over et år med dans, 
en periode i Paraguay med 
Mellemfolkeligt Samvirke, 
en sejltur over Atlanten, 
3 samtidige studenterjobs 
og et historiestudium, som 
færdiggjordes ved siden af. 

Fælles for de fire er modet 
til at afprøve muligheder, 
beslutningen om at stå af 
(’det var ikke mig’) og en 
afklaring hen ad vejen. De 
færreste er målrettede fra 
starten, og det er vigtigt at 
indse, man ikke nødven-
digvis behøver at brænde 
for noget på forhånd. Det 

skal nok udkrystallisere sig 
efterhånden. 

Det er også konklusionen 
for Sara, Vilma og Thea. 
De har alle tre nydt livet i 
musikklassen: det kreative, 
det at skabe noget sammen, 
kammeratskabet. Fra dagen 
tager de med sig ”ikke at 
skulle leve op til forventnin-

ger. Det kommer, som det 
kommer”, ”det gælder om 
at udvikle sig og samtidig 
ikke lukke nogen døre”, 
”når man først er ude af 
skoleboblen, er der mange 
veje at vælge, og så kommer 
det til en”. Ja, det gør! Og 
allerede nu er overvejelserne 
mange: designhøjskole, IT-
universitetet, matematik 
og kodning, rejse, højskole, 
adfærdsdesign. 

Så blev det tid for eleverne 
til at opsøge boderne, hvor 22 
gamle elever sad klar til at 
svare på spørgsmål. Lisbeth 
Holm og Christianshavns 
Gymnasium må være glade 
for et flot og succesfuldt 
tiltag. Det var alle de elever, 
vi snakkede med ned ad 
trapperne til slut!  

Tekst: Susanne
Fotos: Henning

En kantinefuld opmærksomme 3.g’ere

Thea, Vilma og Sara

De fire oplægsholdere: Niels, Jon, Lior og Ida

Glem alt om stillesiddende 
undervisning, lange skoled-
age og nationale tests.

På friskolen Den Frie Fak-
kel står skolens undervisere 
dagligt på hovedet for at 
skabe en undervisning, som 
tænder elevernes talenter 
og lyst til at lære nyt. Derfor 
står der bl.a. meditation, 
læring gennem leg, masser 
af fysisk bevægelse og pro-
jektorienteret undervisning 
på skoleskemaet.

Det handler om at styrke 
elevernes evne til at samar-
bejde på kryds og tværs af 
alder og faglige niveau. Alle 
har noget at byde ind med, 
og når man samarbejder og 
sparrer med hinanden, sker 
der ofte spændende ting. 
Nogle gange skal man vende 
det hele lidt på hovedet. Vi 
vil gerne lære vores elever, 
at de kan løse udfordring-
er gennem samarbejde – 
og samtidig bevare evnen 
til at tænke selvstændigt, 
fortæller skolens leder, Sara 
Nilsson.

Den Frie Fakkel vender det hele på hovedet
Friskolen Den Frie Fakkel inviterer interesserede til informations-
møde

Den Frie Fakkel har siden 
åbningen i 2018 haft en 
stigende interesse fra foræl-
dre, som ønsker at opskrive 
deres børn til skolen. Derfor 
inviterer skolen nu til et in-
formationsmøde, hvor Sara 
Nilsson vil fortælle mere om 
skolens vision og kultur, og 
hvordan skoledagen og un-

Skolens undervisere står gerne på hovedet, når der undervises på Den Frie Fakkel.

dervisningen er tilrettelagt. 
Der informeres også om 
opskrivning til skolens ven-
teliste og videre procedure 
for optagelse.

I dagens anledning vil 
der være mulighed for at se 
skolens lokaler og hilse på 
nogle af underviserne samt 
stille praktiske spørgsmål. 

CHRISTIANSHAVN
tandlægerne

LONE LANGE |  JENS THIEL
DRONNINGENSGADE 48, 1.SAL
1420 KØBENHAVN K

KONTAKT@LONELANGE.DK |   KONTAKT@JENSTAND.DK
TELEFON 3257 0019 |   WWW.GLADSMIL.DK

	FRISKOLEN	DEN	FRIE	FAKKEL	

Mødet foregår den 15. april 
kl. 17-18 i skolens lokaler, 
Prinsessegade 15.

Tilmelding skal ske via 
mail: info@denfriefakkel.dk
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Det altså et trist syn at møde på chr. Havn (begyndelsen af Prinsessegade). Tekst og foto: Mortan.

Afrikanske danseinspirationer 
ved Elisabeth Lange-2020 

                              
              Kulturhuset Islands Brygge i Undergrunden i kælderen 
 
Vi danser til god verdens musik. Afrikanske bevægelser, koreografier og 
fri dans. Vi får bevæget hele kroppen og hengiver os til musikkens 
inspiration og er sammen i nuet. 
 

Hver onsdag kl. 10-11.30  
Prøvegang 120 kr., ved tilmelding 100 kr. pr g. for resten af tiden. 

 
Jungletrommer og dans for børn 

Hver lørdag kl. 10 op til 3 år. 
Kl. 11 fra 4 år. 

Pris 90 kr. -400 kr. for 5. g. 
 
Alle får dansebælter på, og så danser og synger vi til trommerytmerne.                     
Vi illustrerer små historier fra Afrika på forskellige måder, synger danser og 
spiller på rytmeinstrumenter og trommer! Festligt for alle. 

 
Jungletrommer på Christiania 

Turkise Hus, Børneengen, Nordområdet 282 1440 K 
Tirsdage kl. 16-16.50, 70 kr. pr g. 300 kr. for 5 g. 

 
                     

Tilmelding: Elisabeth Lange info@afrikanskdans.dk-61681341 

 
BabyBongo 

Hver tirsdag kl. 13-13.50 
Afrikanske og danske sange med dæmpet trommespil til de små. 

Det myldrer med trommer, xylofoner, rytmeinstrumenter, skåle til at spille i, små 
dansebælter mm, som vi boltrer os i. 

Vi er alle et stort smil. 
 

              www.afrikanskdans.dk	

Mandag den 3. februar blev Christianshavns Skole kåret som “Årets Røgfri Skole”, og de fem elever, 
som havde lavet en videorap “ Stop ry’ “, ses her inden de fik overrakt et diplom. Fra venstre ses 
Anton, Alfred, Elmer, Sejer og Julius. Tillykke!
Helt til højre er skoleleder Anni Green Sandhagen ved at gøre forberedelser til prisoverrækkelsen.
Bo Sørensen
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Afrikansk pop up 
marked

Det turkise hus Børneengen, Nordområdet 
282, 1440 K

Søndag d. 1.3.20 kl. 13-17

        Kunsthåndværk og tekstiler fra 
GHANA:

Kurve, smykker, tøj, instrumenter: 
Trommer, rytmeinstrumenter, tøjdyr 

og dukker tasker mm.

Kom og gør et kup.

Overskuddet går til vores projekter 
i Ghana: Daycare, sponsorbørn, 

kulturudveksling mm.

Se Facebook: Elisabeth Lange og 
afrikanskdans.dk

www.afrikanskdans.dk

Det er nu den 28. sæson 
Amager Atletik Club arran-
gerer dette meget tradition-
srige løb på Volden, Holmen 
og Christianshavn. Løbet 
har nu været afholdt i alt 
187 gange, på den 7,532 km. 
lange rute, som svarer til en 
gammel Dansk mil. 

Løbene samler normalt 
omkring 600-900 deltagere 
i alle aldre, køn og niveau. 
Som vanligt er der mange 
forskellige aldersklasser, og i 
år er der indført en ny klasse 
der hedder +70 år, som gør 
at rigtig mange lidt ældre 
løbere deltager – nu de kan 
dyste og hygge sig med nogle 
på deres egen alder.

Der er præmier til nr 1-2-3 

i den samlede konkurrence 
der slutter ved det sidste løb 
den 28. september. Ved hvert 
løb er der fine lodtrækning-
spræmier.

Årets første løb finder sted 
mandag den 30.marts kl. 
18.30 for herrer og kl. 18.40 
for damer. Og så er der ellers 
et løb i hver måned indtil 
sidst i september måned.. 
Der er en samlet konkur-
rence hvor årets 4 bedste 
tider tæller med, så der er rig 
mulighed for følge sin form 
hen over året.

Tilmelding til hele se-
rien som kun koster 350 
kr. for alle 7 løb, kan ske 
online på www.sportstiming.
dk. Tilmelding kan også ske 

ved startstedet som ligger 
lige ved Christmas Møllers 
Plads. Se alle informationer 
om det hyggelige løb på www.
amageratletik.dk 

Christianshavnermilen 2020

Nu kan lokale seniorer 
styrke både krop og sind med 
et spil bordtennis. Christian-
shavns Idrætsklub tilbyder 
nemlig fremover bordtennis 
til alle seniorer over 60 år i 
forbindelse med satsningen 
”BAT60+” i samarbejde med 
DGI bordtennis og Dansk 
Bordtennis Union.

Batter på flere måder
Bordtennis sætter ikke 

bare konditionen på prøve, 
men påvirker og styrker 
både krop og hjerne. Så der 
er masser af fordele ved at 
spille bordtennis.

”Bordtennis er først og 
fremmest rigtigt sjovt og så 
træner du reaktionsevne og 
balance, samtidig med at 
du får pulsen op og styrker 
muskulaturen. Bordten-
nis er derfor en rigtig god 
mulighed for at holde krop 

og hjerne ved lige på en 
sjov og hyggelig måde. Og 
så er sporten ikke så fysisk 
krævende som mange andre 
idrætsgrene” udtaler Henrik 
Wendler, formand i CIK bor-
dtennis. ”Vi er rigtigt glade 
for fremadrettet at kunne 
tilbyde ”BAT60+” initia-
tivet her lokalt på Christian-
shavn. Vi spiller torsdag for-
middage fra 10-12 med start 
torsdag 19.februar og håber 
at rigtigt mange seniorer vil 
møde op og få glæde af det” 
fortsætter han.

Seniorerne buldrer 
frem

Væksten i bordtennisspill-
ere over 60 år i Danmark lød 
på næsten 100% fra 2016 til 
2019 svarende til næsten 
2000 flere bordtennisspillere 
over 60 år. Den udvikling 
forventes at fortsætte.

”Den seneste befolkning-
sprognose fra Danmarks 
Statistik viser nemlig, at 
der kommer over 100.000 
60+ere i de kommende år. 
Mange af dem stiller større 
krav til livskvalitet og fysisk 
formåen selv i en høj alder. 
Det kan bordtennis i høj grad 
hjælpe dem med at opnå” 
fortæller Gert Jørgensen, 
DGI Bordtennis.

”Bordtennis er en fantas-
tisk idræt og kan spilles sel-
vom man har lidt skavanker 
eller skader i kroppen. Der er 
ingen kropskontakt eller stor 
fysisk belastning. Samtidig 
kan man få masser af sved 
på panden, konkurrence og 
fællesskab” fortsætter han.

Kom og prøv
Vil du prøve at spille bor-

dtennis og være en del af det 
nye seniorhold i CIK, så mød 
op i CIK, Bådsmandsstræde 
20, 2.sal torsdage kl. 10-12. 
Første gang er torsdag 
19.marts kl. 10. Mere in-
formation kan du få hos 
formanden Henrik Wendler, 
henrik.wendler@live.dk eller 
mobil 20807061.

Nyt senior bordtennis initiativ på 
Christianshavn

Check Christianshavnerens netavis

Arrangementer, koncerter og udstillinger

Christianshavneren i pdf format på din computer 

Annoncepriser og annonnceformater

Check www.christanshavneren,dk dagligt
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MARTS 2020:

 
Mandag 2.3: PANILDS BLUES HISTORY    
 v/Troels Panild
         
Mandag 9.3: REMENBERING PIANO MAN OTIS SPANN
 Let there be brass!
 v/Hans Knudsen og Dr. Jive
 
Mandag 16.3: CHRISTIAN BUNDGAARDS NEW ORLEANS CLUB 
 v/Christian Bundgaard

Mandag 23.3: LAUST NIELSEN OG HANS PLADESMEDJE
 v/Laust Nielsen og Dr. Jive  

Mandag 30.3: TILLYKKE! ERIC “SLOW HAND” CLAPTON FYL-DER 75 ÅR!
 v/Dr. Jive
 

Hver mandag 
1800-1930 på 98,9 
Mhz/98,8 Hybrid el. 
ch-radio.dk/netra-
dio

Jazzikonet, Ben Webster, 
giver hvert år sin fysiske og 
musikalske jazzarv videre. 
Siden 1977 har Ben Web-
sters Fond uddelt priser til 
jazzmusikere og andre som 
fremmer jazzen i Danmark. 
Lørdag eftermiddag den 28. 
marts uddeles Ben Webster 
Prisen for 44. gang. To af 
landets fineste jazzmusikere, 
trommeslageren Frands Rif-
bjerg og saxofonist og klari-
nettist Elith ”Nulle” Nykjær, 
hyldes og modtager priserne 
på Bartof Station på Fred-
eriksberg kl. 15-18. Det er 
dagen efter Ben Websters 
fødselsdag, hvor han ville 
være blevet 111 år. 

Den amerikanske tenor-
saxofonist Benjamin Fran-
cis Webster havde et helt 
særligt og nært forhold til 
Danmark, ikke mindst det 
pulserende københavnske 

jazzmiljø i slut 60’erne og 
start 70’erne. Webster fik 
ingen børn, og da han ingen 
arvinger havde, gik nogle 
af hans venner i det dan-
ske jazzmiljø sammen og 
stiftede et par år efter hans 
død Ben Websters Fond. 
Ikke blot for at hylde og ære 
den legendariske saxofonist, 
men også for at forvalte de 
mange indtægter, der den 
dag i dag strømmer ind fra 
bl.a. royalties og nu også fra 
streaming af hans musik, 
som den danske fond har 
rettighederne til. I dag, 47 
år efter sin død i 1973, hører 
tenorsaxofonisten Ben Web-
ster stadig til en af verdens 
mest skattede og ikoniske 
amerikanske jazzmusikere. 
Webster er en af de mest 
streamede jazzmusikere 
med over 500.000 månedlige 
lyttere på Spotify og mange 

millioner streams på diverse 
streamingtjenester. 

Det kan Websters danske 
jazzfamilie nyde godt af via 
fonden, der hvert år uddeler 
Ben Webster Prisen til en el-
ler flere toneangivende dan-
ske jazzmusikere. Årets pris-
vindere Ben Webster Prisen 
går i år til den 56-årige 
trommeslager Frands Rifb-
jerg. Frands blev som 14-årig 
helt exceptionelt optaget 
på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Hvor 
hans far, Klaus Rifbjerg, 
havde ordet i sin magt, må 
det siges, at Frands har ton-
erne. Han formår gennem 
musikken at formidle både 
vedkommende og spæn-
dende fortællinger. Frands 
Rifbjerg er en alsidig og 
vellidt musiker, der har 
spillet og indspillet med Gud 
og hver mand og i mange 
forskellige genrer. I 2018 
modtog han med sin første 
udgivelse i eget navn, “Songs 
And Melodies”, en Danish 
Music Award for ”Årets Bed-
ste Jazzudgivelse”. 

Ben Websters Ærespris, 
prisen for tro tjeneste i 
jazzen, får den folkekære 
82-årige klarinettist, alt-
saxofonist og mundharmoni-
kaspiller m.m., Elith ”Nulle” 
Nykjær. Udover sine mange 
TV-optrædender er Nulle 
bedst kendt for at have spil-
let sammen med Fessors 
Big City Jazz Band og i 
sit eget orkester – Nulle & 
Verdensorkestret. Nulle har 
desuden markeret sig ved 
at turnere både i Europa og 
USA med bandet Gadedren-
gene. 

”Begge årets prismod-
tagere har gennem deres 
lange musikerliv løftet de 
musikere og bands som de 
har spillet med, samtidig 

med at de også har stået 
frem som personlige jazzfor-
tolkere. Deres dedikation til 
selve musikkens fællesskab 
og sjæl deler de med Ben 
Webster og hans mentor 
Duke Ellington. Frands Rif-
bjerg lader sig lige så vel in-
spirere af Carl Nielsens sym-
fonier som af jazzlegenden 
Roy Haynes når han bygger 
en koncert op. Hans store 
musikalske horisont gør ham 
til favorittrommeslager med 
både Jesper Thilos swing-
musik, Aske Jacobys blues 
og Kasper Tranbergs free-
jazz. 

Nulle har samtidig med 
sin karriere i TV og med 
tidens populære bands rejst 
rundt og spillet på gaden i 
hele Europa, for at huske 
hvad musikken egentlig han-
dler om,” fortæller formand 
Jesper Løvdal om årets pris-
modtagere.

Årets Ben Webster pris
Nulle og Frands Rifbjerg hædres

Frands Rifbjerg, fotograferet af Mike Højgard

- Og hvad sker der så 
hos Sofies Jazz Klub?

Tjah, 9. februar havde vi besøg af Jesper Thilos 
Quintet, der – ualmindeligt veloplagte og for 
et stort publikum – gav os et par timers intens 
nydelse. Tak for det!

Fastelavn og andre engagementer betyder, at 
vi skal helt hen til 29. marts før næste koncert 
ruller henover den lille og hyggelige scene. Men 
til gengæld kan vi roligt love en stor oplevelse. 
Vibrafonisten Morten Grønvad – på Cuba kendt 
som  ”El Vikingo” – aflægger os et besøgt. Med 
sig har han bassisten Mads Vinding og Niclas 
Campagnol på trommer/percussion. Koncerten 
begynder kl. 15 og der opkræves vanlig entré.

sofie.

Jesper Thilo (ovenfor) er fotografeet af Bo
Morten Grønvad (th) er fotograferet af 
Sofie

Nulle. Foto: sofie
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Den nyopførte træbro ved 
parkvejen mod dyssevej 
venter på forårsgæster. Foto 
og tekst ebb

Solen spejler sig i 
en af stadsgravene, 
mens de første 
forårsblade står på 
spring tekst og foto: 
ebb


