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Aftenstemning i havnen under det nylige, storstilede
orlogsbesøg. Forrest ses to af de nye, store danske fregatter
Foto: ebb
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Claude Videt in memoriam
Claude Jean Rene Videt blev født den 3. marts 1948. Han døde pludseligt af hjertestop
torsdag den 12. september 2019. Han blev bisat lørdag den 28.9. 2019 på Fejø kirkegård.

Huskat......
Miljøbilen kommer på
Torvet 15. oktober kl. 19002000

Claude voksede op som købmandssøn i
Bourth, Frankrig. Claude troede på, at alle
mennesker fortjente at blive behandlet
lige. Han understregede ofte, at det var
vigtigt at gøre noget ved uretfærdighed
og undertrykkelse, hvilket han selv
praktiserede hver dag. I sin ungdom var
han ofte at se blandt demonstranter i Paris’
gader. Claude blev en del at Abbé Pierres
Klunsere, hvilket førte ham til Danmark
i 1972. I 1974 mødte han Lone Jensen
på Christianshavn, hvor de begge boede.
Siden var Claude en kærlig og fast støtte
for Lone. Ikke mindst i hendes mangeårige
virke som formand for Christianshavns
Beboerhus, hvor Claude altid hjalp til ved
diverse arrangementer. Ligeledes bragte
Claude i mange år æbler fra Fejø til caféen
i beboerhuset. Claude og Lone blev i 2017
fastboende på Fejø.
Claude efterlader sig sin elskede hustru
Lone, datteren Mette, børnebørnene
Julian og Patrik, samt svigersønnen
Søren. Ligeledes efterlader han sine to søstre Fabienne og Martine, samt niecerne Lea,
Clothilde, Sofie, og nevøerne Bertil og Thomas.

Mette Skaanning Heintz

Kulturnat og hygge på
Christianshavns Torv
Christianshavns Torvenetværksgruppe har på baggrund af
de mange positive reaktioner i forbindelse med sommerens
arrangementer på torvet og åbningen af kiosken besluttet
sig for at byde Christianshavnere og andre på hjemlig aftenhygge i forbindelse med Kulturnatten.
Kulturnatten finder i år sted fredag d. 11. oktober og det
er på Christianshavns Torv – vores fælles mødested – det
foregår. Kiosken er åben og der vil være musikalske indslag
fra kl. 19.00 - 22.00.
Torvenetværksgruppen sørger for lidt godt til ganen og bakkes op af lokale musikalske kræfter, som aftenen igennem
optræder med et bredt repertoire indenfor forskellige genrer.
Bl.a. kan du opleve koret ”Rockus Choir”, der synger rockog pop-sange samt bandet ”Bang Bang Blue”, som spiller
bluesy soul-rock. Flere navne vil blive tilføjet, så hold øje
med opslagene i kiosken og følg med på Torvenetværkets
facebookside for det endelige program.
Vi glæder os til en hyggelig aften i kulturens tegn.

Næste Deadline er
24. oktober kl. 16
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

Datoerne for kurset er d. 7. – 9. oktober. Send en mail til nedenstående med din motivation og et kort CV senest d. 22. september
2019.
Læs mere om kurset her: https://svfk.dk/3-dages-kursus-i-kurateringkritik-og-formidling

Check Christianshavnerens netavis
Arrangementer, koncerter og
udstillinger

Kære ven af Statens
Værksteder

Christianshavneren i pdf format på
din computer

Jeg rækker ud til dig, for at bede om hjælp til at dele vores nærtstående kursus, som handler om at få praktisk kendskab til og en
kvalitativ bevidsthed om, hvordan kunstbranchens formidlingspraksisser fungerer.
Har du en kurator i maven men brug for at lære konkrete værktøjer,
så skal du melde dig til dette 3-dages kursus med Matthias Borello
som underviser.

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk,

Redaktion af dette
nummer består af:
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Sidsel Winthrop
Ole Kjær Nisted
Bo Sørensen (netavis)
Elsa Brix
Susanne Munch
Emilie B. Cohrt
Henning Nielsen

Annoncepriser og annonnceformater
Check www.
christanshavneren,dk dagligt

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen,
Margretheholm, Refshaleøen og Christiania. Den
kan også hentes i Beboerhuset og på Biblioteket
samt hos Irma og Superbrugsen.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.

Tryk Provins-Trykkeriet
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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Sidste nyt fra Plejehjem Nu
gruppen
Vi vil allerførst sige tusind
tak for Havnens Pris, som
vi deler med Per Østergård.
Denne kommer på et tørt
sted i vores stadige kamp for
Plejehjem i Strandgade 29,
og giver fornyet energi til at
fortsætte.
Her er et kort resume
af, hvad der er sket fra sidste år og til nu.
Vi startede gruppen d 23
oktober 2018 efter et offentligt møde om ældres behov
indkaldt af Lokaludvalget.
Her fik vi kontakt til Per
Christensen ( leder af plejehjemsbyggeri i Københavns
Kommune ), som vi har holdt
flere møder med. ( 2018 2019 )

Så havde vi nytårskur i
Christianshavns beboerhus,
hvor vi fortalte om vores arbejde i Plejehjems gruppen
( 2019 )
Der blev skrevet brev
til Sundhed og Omsorgs
borgmester Sisse Marie
Welling med ønske om et
snarligt møde, hvilket vi
fik den 3 april med positiv
tilbagemelding.( 2019 )
Den 23 maj havde vi Borgermøde ved Strandgade 29
med Klaus Mygind, stedfortræder for Sisse.
Underholdning med Anne
Marie Helger og Peter Larsen. Musik Nulle og Louise,
Andres Riis Hansen og Søren
Berggren. Der var et stort
fremmøde. (2019)

Så blev der sendt breve til
Ældremister Thyra Frank
og Trafik og boligmister Ole
Birk Olesen. Hun svarede
ikke og hans svar var negativt. ( 2019 )
Siden har Lokaludvalget
og vores gruppe sendt brev
til Overborgmester Frank
Jensen med et ønske om et
snarligt møde hvor vi kan
fremlægge vores sag. ( september 2019 )

Vi håber at kunne komme
med noget nyt og spændende
i næste nummer af Christianshavneren
Med mange varme
efterårshilsner fra
Plejehjem Nu gruppen

Yderligere er vi igang med
at formulere breve til de nye
ministre, som er trafik- og
boligminister Kåre Dybvad
og sundheds og ældreminister Magnus Heuniche
,som vi begge håber at få et
møde med snarest muligt (
september 2019 )

Bliv indsamler og støt op om udsatte børn og voksne
på Christianshavn
Sæt allerede nu
kryds i
kalenderen
søndag d. 17.
november
Igen i år samler BørneFamiliearbejdet på Torvegade og varmestuen Fedtekælderen, ind til sårbare
familier, hjemløse, psykisk
syge, misbrugere og socialt
udsatte mennesker. Vi kommer og banker på søn. d. 17.
nov. i tidsrummet kl.10-15.
Da det indsamlede beløb
går ubeskåret til det lokale
sociale arbejde, er det udsatte mennesker på Christianshavn du støtter om
du kommer penge i bøssen,
overfører et beløb til bank eller mobilepay eller/og stiller

op som indsamler
Hele ugen optil vil der være
forskellige aktiviteter. Der
vil være gourmetmiddag
i Torvegade, hvor kendte
kokke igen laver udsøgt middag til kuvertpriser, Fedtekælderens afholder den
årlige Bazar d. 16. november med salg af strikkede
tæpper, huer etc. og der vil
blive solgt hvid gløgg og
vafler fra kiosken på Christianshavns Torv i ugen op
til husstandsindsamlingen.
Der vil sikkert komme flere
aktiviteter til, som du kan
læse om i næste nummer af
Christianshavneren eller se
på opslag i Torvekiosken.
Vi vil henvende os bredt til
erhvervsdrivende på Christianshavn, stemme dørklok-

Københavnske politikere godkender forsøg med fri
hash
Københavns Borgerrepræsentationen godkender
forsøgsordning med legaliseret salg af hash og håber nu
på, at den nye regering vil
give endelig tilladelse til
forsøget.
Et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentationens stemte i går, den
19. september, for at bede
den nye socialdemokratiske regering om lov til
at iværksætte en treårig forsøgsordning med legaliseret
salg af hash i Københavns
kommune.
Enhedslistens Gyda Heding har taget initiativ til at
samle Socialdemokratiet,
Alternativet, De Radikale

og SF bag forslaget. Det er
ikke første gang at københavnske politikere har skullet behandle forslag om fri
hash. Derfor glæder Gyda
Heding sig over flertallets
godkendelse og håber på, at
regeringen vil give tilladelse
til at iværksætte forsøget
med legalisering af fri hash.
”Et argument mod en forsøgsordning har tidligere
været, at hash er farligt.
Og hash ER farligt, og netop derfor skal vi kunne
regulere det. Salget foregår
i dag åbenlyst over det
meste af byen og finansierer
kriminelle bander. En legalisering vil betyde, at vi kan
regulere salget, styre det
udenom de unge,

varedeklarere, og fjerne
eksistensgrundlaget for de
kriminelle bander og bruge indtjeningen til eksempelvis behandling af misbrug,” siger Gyda Heding
Københavns borgerrepræsentationen vedtog
senest i 2014 et forslag til,
hvordan en forsøgsordning
i København kunne se ud.
Den daværende regering
afslog at iværksætte en
forsøgsordning. Partierne
håber derfor, at den nyvalgte socialdemokratiske
regering vil gå nye veje og
bakke op om forsøget.
”50 års forbudspolitik har
tydeligvis slået fejl. Nu har
vi fået en ung og, som jeg

ser det, mere progressiv
regering. Siden 2014 er det
blevet afkriminaliseret på
forskellige måder i flere stater i USA, i Canada og i
Portugal. Derfor er tiden
inde til sund fornuft,” siger
Gyda Heding

ker, byde på velsmagende
gourmetmad, sælge juleduftende gløgg og vafler og
hjemmestrikkede strømper
og tæpper. Kort sagt på alle
mulige og umulige måder
vil vi forhåbentlig med en
masse veloplagte indsamlere
og givere samle mange penge
ind, så mange udsatte børn
og voksne som muligt kan få
glæde af indsatsen.
Måske du sidder med en god
idé, som du vil være med til
at udføre eller blot videregive
til os, er du velkommen til at
ringe til Fedtekælderen på
32545608bog spørge efter
Klavs Bindslev eller Sharon
Parker.
Indsamlingsstedet vil igen i
år være Stanleys Gaard, St.
Søndervoldstræde 2, 1. sal

Mange hilsner Børnecafeen
og Fedtekælderen
Foto: Massimo Fiorentino
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Debat og Læs
Lad mig slå fast med det samme,
jeg ville ikke bo andre steder
end på Christianshavn!
Vandet , voldene, de pittoreske huse, historien, fordums storhed og handel.
Smukt og dejligt er her.
Idyllen er da også rigeligt
beskrevet i Christianshavneren nr. 6.
Dejlige fotos, glade mennesker, Loppemarkeder her
og der, mobil boghandel
o.s.v.
Men, for jeg mener. at der er
et stort men!
Jeg bor i ”Vestergårds hus”,
Prinsessegade/ Torvegade og
er således nabo til byens nok
farligste kryds!
Det er med fare for sit liv at
man krydser. Denne sommer
har været slem. Tusinder
af uerfarne turistcyklister,
løbehjul,

cyklister og tung trafik. I
Prinsessegade er de evigt
hylende politibiler, ”partybusser”, folkevandringer
til diverse madmarkeder
længere oppe af gaden. Her
er ikke megen idyl, og joh....
man kan lægge nakken
tilbage og nyde det smukkeste tårn i byen.
Christianshavn er en turistatraktion af de store. Det
første der rammer en når
man kommer op fra Metroen
er Torvet. Hvad sker der
egentligt med det?? Det ”
bebos” af skiftende grupperinger af fulde folk, hunde
og alment svineri. Der blev
brugt ca. 1. mill. kroner på
at renovere Torvet for et par
år siden, se hvordan det ser
ud nu. Hvem har lyst til at
nyde en kop kaffe udenfor

den gamle Kiosk, når der
lugter af urin og andet.
Hvor er de sociale myndigheder?? Kbh. Komm., politiet og Lokalrådet i dette??
Christianshavn har altid
været rummelig og sådan
skal det blive ved med at
være, men er der grænser?
Vibeke Bregnhardt
Ved Volden 6.

Korruption i Kommissionen

En ny EU-kommission er
udpeget. Læg mærke til,
at Kommissionen ikke er
folkevalgt. Kommissærerne har ikke stået på en
stemmeseddel. I EU har man
altså en regering, der ikke
er folkevalgt! Det er ikke
demokratisk og kan være
farligt. Det er mere reglen
end undtagelsen, at et eller
flere medlemmer af EU-kommissionen har problemer
med troværdigheden. I 1999
måtte hele Kommissionen
træde tilbage efter vedholdende rygter om korruption.
Den afgående kommissionsformand Jean Claude
Juncker var indtil 2013 premierminister i Luxembourg.
Han var ansvarlig for, at
Luxembourg udviklede sig
til et af verdens største skattely. Det blev afsløret lige før
Juncker tiltrådte som Kommissionsformand i 2014.
Alligevel blev han udpeget
som formand.
Den nye formand for EUkommissionen er tyskeren
Ursula von der Leyen. Hun
er tidligere tysk forsvarsminister. Hendes ministerium
undersøges i øjeblikket for
korruption. Hun er i øvrigt
tilhænger af, at EU skal udvikle sig til en forbundsstat.

Og hun mener, at EU meget
hurtigt skal opbygge en
egentlig EU-hær.
EU’s nye udenrigschef er
fra Spanien og hedder Josep
Borrell. Han måtte tidligere
træde tilbage som formand
for Det europæiske Universitetsinstitut på grund
af økonomiske uregelmæssigheder. Sidste år blev han
idømt en bøde på 30.000 euro
for som minister at have
begået insiderhandel.
Den afgående chef for Den
europæiske Centralbank,
Mario Monti, var tidligere
europæisk chef for skandalebanken Goldman Sachs.
Den nye centralbankchef
er Christine Lagarde. Hun
var chef for Den internationale Valutafond (IMF) og
sendte Grækenland ud på
en katastrofal økonomisk
kurs med massiv fattigdom
til følge.
Dette er kun enkelte eksempler på EU-topfolks skruppelløshed.
Det værste er, at borgerne
i EU ikke har valgt dem.
EU- kommissionen er den
centrale magt i EU. Den har
ifølge Lissabontraktatens
artikel 17 eneret på at fremsætte nye EU-love.
I EU har vi altså en regering,

tandlægerne

C H R I ST I A N SH AV N

LONE LANGE | JENS T HIEL
D RONNING ENSG AD E 48 , 1.SAL
1420 KØBENHAVN K
KONTAKT@LONELANG E.D K | KON TAKT @J EN STAN D .D K
TELEFON 3257 0019 | WW W.GLAD SM IL.D K

der ikke er valgt. Den
bestemmer hvilke lovforslag, der kan diskuteres i
parlamentet.
Der er mange gode grunde til
at komme ud af EU.
Hanne Micheelsen
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Kære Christianshavnere
Jeg vil gerne dele dette mit digt om at være dansker med jer.
Jeg skrev det først til Martin Henriksen, men han var ikke
tilgængelig for deling af digtet.
I det forløbne forår tænkte jeg så, at det var godt at dele med
Rasmus Paludan. Han ville imidlertid heller ikke lade mig
dele det med ham.
Derfor har jeg tænkt at de ville være godt at dele det med
jer christianshavnere, uden sammenligning med de to
foregående i øvrigt, tværtimod.
Det kan være et ”forvandlingsdigt” på den måde, at hvis man
har lyst til at bytte dansker ud med christianshavner, så er
man velkommen til det.

Dansker
Dansker
En person fra Danmark
en med stor næse
en med lang næse
en med krum næse
og en med flad næse
Person fra Danmark
en der er tyk
en der er tynd
en midt imellem
og en der er hverken eller
Fra Danmark
en med glat hår
en med krøllet hår
en med striber
og en der er skaldet
Dansker fra Danmark
en der spiser svin
en der spiser halal
en der spiser vegan
og en der spiser næsten alt
Dansker
En person fra Danmark
en der beder med foldede hænder
en der beder med hoved mod Mekka
en der bare beder om at være her
og en der aldrig beder
en der beder om forladelse
en der beder om lov
og en der beder om godt vejr
Person fra Danmark
en der er hvid
en der er gul
en der er brun
og en der er sort
Dansker fra Danmark
en der læser
en der hamrer
en der plejer
og en der trøster
Dansker
en person fra Danmark
en der skælder
en der smiler
en der hader
og en der elsker
Simon Vincent

Operation Dagsværk 2019

På Dagsværkdagen d 6. november 2019 vil elever fra alle landets ungdomsuddannelser
bytte en dag af deres uddannelse ud med en arbejdsdag udenfor uddannelsen. Den fælles
indtjening går til et projekt, der vil styrke unge med handicap i Uganda. Du kan være med
ved at hyre en elev.
En elev kan give et ungt og kreativt indspark til din arbejdsplads, klare rengøringen,
lageret, frokosten, pakning af julegaver, eller hvad end I kunne forestille jer.
En Dagsværker lægger 5 timers arbejde og koster 350 kr., der går til projektet.
Har du et job til en Dagsværker, så smid det op på od.dk/jobbanken”
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Christianshavnerdagen 2019
Christianshavnerdagen
2019 så på forhånd ud til
at drukne i regn. Det skete
heldigvis ikke, tværtimod
skinnede solen det meste af
dagen til glæde for de fremmødte.
Dagens slogans var mange,
blandt andre ”Nyholm –
Københavns nye åndehul”,
”Brug dit brugte kaffekrus”,
”Sæt aftryk på din bydel”.
På scenen udrulledes diverse
debatter om så væsentlige
emner som Nyholms frem-

dialog med Staden
Miljøpunktet stillede op med
frugtkværn til borgernes
nedfaldsfrugt, med insektboliger og desuden uddeling
af stiklinger
Christianshavns Lokalhistoriske Forening uddelte
spændende materiale om
bydelens historie (besøg dem
med dit barn på Torvegade
75, få en gratis malebog og
køb et billigt billedlotteri)
Cirkus Aroma bidrog med
forestilling og flittigt besøgt

shjelm og lov til at sidde på
forsædet. Det var et kæmpe
hit
Havnens pris gik i år til to
græsrodsinitiativer, med
Poul Cohrts ord ”ildsjælene
i plovfuren”:
Per Østergård fra Bien for
dens indsamlingsarbejde i
sin tid til fordel for arbejderbørns konfirmation og i dag
også pensionisthjælp.
Plejehjem NU-gruppen ved
Tine Utzon-Frank, Gini
McGrail, Hildur H. Johan-

tid, klimaet og boligpolitik.
Med mellemrum var der
musik fra morgenjazz over
ungdomsmusik til eftermiddagsrock.
Arbejdsgrupper fra Lokaludvalget var til stede og fortalte engageret om nogle af
deres mærkesager (Nyholm,
lokalt plejehjem)
Christianias Naboer beskrev
arbejdet for en konstruktiv

workshop for børn, og familierne morede sig herligt
I Legeland slog forældre og
børn sig ivrigt sammen om
at lege, som dengang farmor
var ung. Her var inspiration til sjov leg uden for den
virtuelle verden, og den blev
værdsat
Og så var der brandbiler og
brandmænd! På stribe fik
børnene en fin brandmand-

nesdottir, Elsa Lauritzen
og Britta Krogh-Lund. Godt
hjulpet af Anne Marie Helger indbød de til fællessang,
og de får det sidste ord:
”Vi ønsker os et plejehjem/
der ligger i hjemstavnen/
men sagen den er ikke nem/
at få det her på havnen” (på
melodien til Elverhøj, syng
den selv!)

Prisoverrækkelsen
Et grønt slag for miljøet

Tekst: Susanne; fotos: Henning

Leg som på farmors tid

Brandbil med brandmand samt en kommende brandmand

Kø til brandbilen
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Nyt fra Lokaludvalget Oktober 2019
Nogle gange tager det en
glædelig drejning: Vi var
inviteret til en præsentation af planerne for udnyttelse af Dokøen (lige syd for
Operaen), og der har man
fra A.P.Møller og Hustrus
Fond valgt at satse på en
oplevelsespark i stedet for
byggeri. Planerne så spændende ud og den 2-etagers
parkeringskælder, der skal
være under parken, ser ud
til at blive noget helt andet
end de halvmørke og siloagtige parkeringskældre, man
ellers kender. Det vil måske
intensivere problemer med
biltrafik på de tilstødende
gader – og det kan jo passende være stof til eftertanke
hos Kommunen. Der var
også en skalatro model af
park og omgivelser med ved
præsentationen. Det fremgik
heraf tydeligt, at byggeriet
på Papirøen bliver højt,
meget højt. Betydeligt højere
end Operaen. Men det er jo
selvfølgelig ikke APMs bord.
Det er planen, at afholde et
orienteringsmøde, sammen
med TMF og APM i november som opfølgning på det
oprindelige møde. Så her
vil I alle få lejlighed til at
nærstudere projektet.
I forlængelse heraf, kan
det nævne, at vor Byplan-,
Trafik- og Havnearbejdsgruppe arbejder med et forslag til en trafikplan for
Christianshavn – og en
sådan er vist højst tiltrængt.
Udkastet kommer for i LUmødet 25/9.
Dette møde vil ellers blive
præget af, at den nye Stadsarkitekt, Camilla van
Deurs, kommer og besøger
os. Her kan vi både drøfte
trafikplan, et udkast til
arkitektoniske retningslinie, højhuse og meget mere.
Mødet er offentligt, men tilhørere har kun taleret i den
indledende spørgetid.
Der er - langt om længe
- et ungehus på vej i Brobergsgade. Ruth Plovgaard
er udpeget til følgegruppen
på LUs vegne og vil i mødet
25/9 referere sagens forløb.
Løbehjul er et hedt emne:
Mange hader dem og fortalerne er få. Men desuagtet
findes de i stort antal på
gade, fortove, pladser og hvor
sådanne instrumenter ellers
kan finde vej. Der er i den

grad behov for en regulering,
både af hensyn til andre,
men såmænd også af hensyn
til trafikanterne selv. Vor
arbejdsgruppe for Sundhed
og omsorg har udarbejdet en
indstilling, der kommer op
på mødet og som skal være
indspark til det aktuelle
arbejde i kommunen for at
skabe tålelige forhold på
området.

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af
borgerrepræsentationen efter indstillinger fra
lokalområdet.
Lokaludvalget fungerer som bydelens officielle repræsentation (inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og er især bindeled mellem
bydelens borgere og rådhuset.

Et medlem af Teknik- og
Miljøodvalget i kommunen
har stillet forslag om at
tillade en skøjtebane om vinteren på Grønlandske Handels Plads. Vi har hørt om
forslaget før og har foreslået
den private initiativtager
at tage kontakte til vor arbejdsgruppe for Byplan-,
Teknik og Havn for en fælles
bearbejdning af forslaget. Nu
kommer det så på en anden
led – men derfor skal vi jo
tage stilling alligevel.
Der har i nogen tid udgået
en vandflyverute fra Kbhv.s
havn til Aarhus. Der er
nu søgt om en udvidelse af
beflyvningen (det er i øvrigt
en piskedyr måde at komme
til Aarhus på). Af en eller
anden grund er CLU ikke
blevet hørt herom før, men
vor BTH-arbejdsgruppe har
nu haft fingre i sagen, så
CLU får en sagligt grundlag
for at kommentere.
Og så var der jo Christianshavnerdag 9. September.
Alt gik godt, selv vejret var
med os – og stor tak t INFOgruppen for et kæmpearbejde. Men intet er så godt,
at det ikke kan blive bedre!
Så derfor har vi en evaluering på dagsordenen: Er alt
perfekt? Trænges fornyelse?
Er der friske, yngre kræfter,
der har lyst til at medvirke?
Alt det får vi forhåbentligt
fundet gode svar på!
Og så er der studieturen
til Karlskrone, hvor en del
Christianshavnere drager af
sted før en vis mand har fået
sko på, for at samle inspiration til den fremtidige udnyttelse af Nyholm. Det bliver
spændende at høre, hvad de
udsendte kan berette!
poul

De sidste sensommerdage nydes ved Torvet, foto ebb
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Fingerbøllet – et af Christianshavns
vartegn – overlever!
Den varslede voldsomme
huslejestigning på 170.000
kr. + moms (godt nok over
3 år) viste sig at bunde i
misforståelser. Fingerbøllets
advokat har netop modtaget
skriftlig garanti for, at der
ikke kommer flere fremtidige krav om huslejestigningen.
Inden da nåede Fingerbøllets Børge og hans søn Søren
at blegne. Det kunne slet
ikke hænge sammen økonomisk, så Søren skrev et
opslag på Facebook, som
blev set af 75.000. Sagen
ramte Politiken, Berlingske
og TV2. Fingerbøllet er jo
en institution på Christianshavn, som også musikeren
Katinka fortæller i Pernille
Kaalunds fremragende bog.
Af de oprindelige 22 lokale
værtshuse, er det et af de
sidste syv – og det emmer af
historie og ægte værtshusatmosfære.
Børge har drevet stedet
siden 1983. Blandt flere

andre værtshuse har det
(da opløste) Gasolin frekventeret stedet, og i dag lægger andre musikere vejen
forbi; men Søren, som vi taler
med, nævner ingen navne.
Her kan alle færdes i fred.
Her kommer stamgæster –
gæster, ikke kunder, belæres
jeg om – elever fra de mange
uddannelsesinstitutioner,
lokale, folk der arbejder i
området og dropper ind som
sidste stop, inden de forlader
øen, og det er nemt at forstå.
Her er ganske enkelt rart at
være. Denne eftermiddag
står en smilende Hanne i
baren, en håndfuld gæster
sidder og hygger med en øl, to
gutter med overskud til sjove
bemærkninger spiller billard, Børge er på ferie til december, og Søren fortæller til
mig. Han fortæller, hvordan
værtshusene i gamle dage
var dagligstuen for beboerne
i de små lejligheder. Det var
her, man mødtes. Fingerbøllet har et stamklientel, der

efter J-dag mødes til en
aften, der kræver billet og er
udsolgt på et par timer, og så
er der levende musik og nostalgi. Bartender Hanne har
netop fejret 10 års -jubilæum
i Fingerbøllet, og Buller
20 års-jubilæum. Gammel
kærlighed ruster ikke.
Så på christianshavnernes
vegne: tak til husets ejer Eskil Peter Lund for at værne
om dette ikoniske sted.
Jeg forlader den hyggelige
hule, og ude på Torvegade
eskorteres Kronprins Frederik og det svenske tronfølgerpar forbi på vej til,
viser det sig senere, Skibakken. Christianshavn er et
dejligt og sammensat sted.
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Sushi Saiko har opnået bronze i økologi

Man spiser åbenbart også polenta på flådens Holmen . Tekst og foto: ebb

Sushi Saiko har som den
første – og dermed eneste –
Sushirestaurant i Danmark
opnået bronze i Økologi.
At blive godkendt af Fødevarestyrelsen til bronzemærket kræver, at 30 – 60% af
alle råvarer/varer er økologiske. Da Sushi Saiko fik
tildelt bronzemærket, var ca.
50% af råvarerne af økologisk oprindelse.
Azim Uddin, der ejer Sushi
Saiko, fortæller, at det altid
har været vigtigt for ham
at arbejde med økologiske
råvarer, og at han ret tidligt
besluttede sig for at satse på
at kunne få bronzemærket
af Fødevarestyrelsen. Han
blev dog hurtig klar over,
at bronzemærket ikke var
nok for ham. Azim fokuserer
meget på miljøet i den måde,
han arbejder på, og fokuserede allerede fra starten på
bæredygtighed. Det betyder, at alt hvad der indgår
i produktionen af sushi, er
pesticid- og GMO-frit.
Det er også muligt i restauranten at købe vin, øl og
softdrinks, der er økologiske.
Desuden er det trykte menukort lavet af 25% genbrugspapir og 75% kalk. Lige nu
er Azim ved at udvikle en

sushibakke, der skal være
100% bionedbrydelig.
At få og beholde et
bronzemærke er ikke noget, der bare sker. Af alle
de råvarer, der købes af
restauranten, skal 30 – 60%
være økologiske. Om det er
tilfældet, kontrolleres jævnligt af Fødevarestyrelsen.
Kontrollen foregår ved, at
Azim hver 3. måned skal
indsende dokumentation til
Fødevarestyrelsen i form af
faktura for alt, hvad der er
købt. Styrelsen kontrollerer
så, at 30 – 60% af alle indkøb
er økologiske.
For at få – og beholde –
bronzemærket er det ikke
tilstrækkeligt, at de benyttede råvarer kan dokumenteres at være økologiske.
Alle produktionsfaciliteter
skal overholde Fødevarestyrelsens krav. Konsekvensen
er, at Azim har en omfattende egenkontrol, som skal
udføres – og dokumenteres
– hver eneste dag. Dokumentationen skal afleveres til
Fødevarestyrelsen, der også
med mellemrum kommer på
uanmeldt inspektion. Det
fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside, at Sushi
Saiko ved seneste inspektion

havnede i kategori 1. Det betyder, at Fødevarestyrelsen
efter en grundig inspektion
ikke havde nogen kommentarer, og at Sushi Saiko fik
en glad smiley. Sushi Saiko
har haft 3 inspektioner, der
alle gav en glad smiley. For
at få en elitesmiley kræves
der 4 inspektioner, der alle
resulterer i en glad smiley.
Azim forventer, at han vil
få en elitesmiley efter næste
uanmeldte inspektion af
Fødevarestyrelsen.
Af få alt dette på plads har
været et stort arbejde for
Azim Uddin, men han synes,
det har været arbejdet værd
på grund af det store fokus
på miljø og bæredygtighed.
Ambitionsniveauet for
Azim stopper dog ikke ved
bronzen. Han har fortsat
arbejdet og er lykkedes
med hen over sommeren
at komme op på 73% økologiske råvarer. Det betyder,
at Azim allerede har sendt
en ansøgning til Fødevarestyrelsen om af få sølv. Det
kræver 60 – 90% økologiske
råvarer. Ambitionen er at
komme op på 80% økologiske
råvarer.
Tekst og foto: Henning
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Naturklummen
Nu passerer vi jævndøgn og kan
reflektere over denne sommers
begivenheder.
Først den gode nyhed.
Vi har tidligere skrevet om
det nye, seje svanepar, der
i foråret, ved vedholdende
stædighed, fik lirket en
tømmerflåde ud fra en af
husbådene i Trangraven.
Tømmerflåden med rede blev
rykket ind under den nye
cykelbro i kanalen, til stor
begejstring for de tusinder
af forbipasserende turister.
Men kort tid efter æggene
klækkede og svællingerne
var helt små, blev parret
jaget bort af et ældre og
mere erfarent svanepar.
Det ældre svanepar med
to unger kom fra Erdkehlgraven, men mente også, at
denne del af havnen er deres.
Den opførsel har givet den
ældre han-svane øgenavnet
’Havnefogeden’. Sådan er
svaner. Men den gode nyhed
er, at den ene svane forleden
kom forbi med 4 store, flotte
unger. Så det nye par har
klaret sig. Grunden til vi ved
det er det samme par, er at
de som de eneste ynglende
par i havnen ikke er ringmærket.
Det er faktisk spændende at
følge med i svanernes liv, når
nu vi er så heldige at have
dem helt på tæt hold.
Fuglelivet har sværere og
sværere vilkår som trafikken
udvikler sig i havnen.
Der har for nylig været debat
om emnet. En artikel fra DR
(23/8) fastslog, at trafikken i
havnen er tredoblet i løbet af
bare tre år.
Den beskriver situationen
således:
Engang var det næsten kun
med en kanalrundfart, at
man kunne se København
fra vandsiden, men nu byder Københavns rekreative
havn på alt fra SUP’s til
guidede ture på tømmerflåder. Københavns Havn
er populær som aldrig før,
og trafikken i havnen er
steget betydeligt. Det viser en optælling fra By &
Havn, der står for driften af
havnen. Under Langebro har
By & Havn opsat en tæller,
der tæller hvor mange både,
kajakker, havnebusser, og
hvad der ellers sejler rundt,
som passerer gennem broens
midterste bue. På blot tre
år er der sket mere end en
tredobling i antallet af registrerede fartøjer, og i 2018
passerede 30.276 fartøjer
under broen.
Nogle af dem, der bruger
havnen meget, er de blå
udlejningsbåde fra GoBoat,
som startede op i 2014.
Kasper Eich-Romme, som er
medejer og idémanden bag
GoBoat. Fortæller:

Vi har virkelig oplevet en
stor efterspørgsel. Folk er
vilde med at komme en tur
ud og sejle. Da vi åbnede i
2014, havde vi 8 både, og i
dag har vi 38 både på Islands
Brygge. Sidste år sejlede
bådene cirka 30.000 timer
rundt i de Københavnske
kanaler.
Vi ved, at vi har et ansvar for
sikkerheden, når vi sender så
mange uerfarne ud i havnen.
Og derfor går vi også op i at
give en sikkerhedsinstruks
og sørge for, at folk ombord
er ædru og klar til at begive
sig ud i havnetrafikken, siger
Kasper Eich-Romme.
Kajakforeningens formand
Tue Pedersen udtaler i artiklen:
Den øgede trafik på vandet
oplever man også hos Københavns Kajakklub, fortæller
formand Tue Pedersen, som
er glad for, at flere bruger
havnen. Han peger dog på,
at trængslen kan skabe farlige situationer og være til
gene for havnebusserne og
kanalrundfarten, hvis folk
ikke kender reglerne:
- Jeg oplever ofte, at folk
i udlejningsbåde fra GoBoat, Friendship eller nogle
af de andre udlejningsfirmaer ikke kender vandet,
reglerne, og som mangler rutinen til at læse situationer.
Flere skilte, bøjer eller andre
afmærkninger vil kunne
afhjælpe flere farlige hændelser
Derfor mener Tue Pedersen,
at der bør sættes flere skilte
op, der guider og hjælper
både gæster i havnen, urutinerede førere, men også dem
som fast benytter området.
Flere skilte, bøjer eller andre
afmærkninger vil kunne afhjælpe flere farlige hændelser og skabe en mere sikker
havn for både os og de, som
ikke så ofte bruger havnen,
siger han.
By & Havn: Vi er langt fra
havnens maksimale antal
brugere
I sidste uge åbnede den
niende badezone ved Kalvebod Brygge, og den konstante
udvikling af havnen kræver
et øget fokus på sikkerheden,
mener By & Havn.
- Vi holder fokus på, at der
er trygt i og ved havnen,
men begynder der at komme
uhensigtsmæssige og farlige
hændelser, må vi skride ind,
siger Per Schulze udviklingschef i By og Havn, der står
for sikkerheden i Københavns Havn.
Derfor holder By & Havn
godt øje med udviklingen.
(...) begynder der at komme
uhensigtsmæssige og farlige
hændelser, så må vi skride
ind.
Per Schulze, udviklingschef

i By & Havn.
- Der er måske et maks på,
hvor mange brugere der
kan være i havnen, men jeg
synes ikke, vi har nået den
endnu, siger Per Schultze og
understreger, at der allerede
er regler, og at det ikke er
helt simpelt at lave regler
for trafikken i havnen.
By & Havn har i deres
Havnestrategi lagt op til
at brede trafikken mere ud,
så færre er i Inderhavnen,
hvor der er særligt meget
aktivitet.
Det kan være, at der kommer områder, hvor vi oplever
for meget trafik, og at vi
simpelthen må lukke for
områder, siger Per Schulze.
Dyrelivet i havnen er desværre overset i debatten
Vi er nogle der er meget
glade for det dyreliv, der
trods alt stadig lever i
havnen, på trods af presset
pga. den hensynsløse udvikling i trafikken.
Vi har derfor som noget nyt,
foreslået at lave en svaneforvaltningsplan, som også vil
komme de mindre ynglefugle
i havnen til gode.
Det kunne man eks. lave i
form at nogle uforstyrrede
steder/ lommer til fuglelivet,
hvor der er lukket for trafik,
som artiklen i øvrigt slutter
af med.
Det vil udover at løse en
stigende problematik for
dyrelivet, men også skabe
en mere spændende miljø
og naturoplevelse for de
sejlende, børn og andre brugere i området.
Fuglelivet på vandet er på
nuværende tidspunkt meget
presset og er simpelthen
ikke tænkt ind i denne udvikling.
Det er positivt at der er
opstået en debat om situationen, og vi håber at kunne
være med til at påvirke politikere samt By & Havn til at
give plads til alle interesser
på vandet.
Læs mere: www.christianias
-frie-natur.dk
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Københavns Havn blev atter havn

Gennem nogle dage blev
Københavns Havn igen havn,
da konferencen MAST Northern Coast2019 blev afholdt 4. - 6. september i Bella Center og et flådebesøg i
Københavns Havn 4. - 8. september.
40 fregatter, patruljeskibe, korvetter, og andre orlogsfartøjer fra 11 stater, dog uden deltagelse fra U.S. Navy
og Royal Navy men med ikke - NATO medlemmerne
Finland og Sverige, besøgte Københavns Havn, medens forsvarskongressen og udstillingen MAST Northern Coast 2019 fandt sted i Bella Center.
København havde vundet buddet om konferencen, og
fastslog således sin stilling som kongresby og samtidig
som international platform for det danske forsvar.
Deltagerne i konferencen var repræsentanter for forsvarsindustrien, højtstående officerer og beslutningstagere fra forsvar over hele Verden samt offentlige og
politiske organisationer.
Værtskabet er ordnet ved tæt samarbejde mellem forsvaret og Wonderful Copenhagen med opbakning fra
bl.a. Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og
Dansk Industri.
Flådebesøget skete op til en stor tysk ledet flådeøvelse
i Østersøen ud for Sjælland og Bornholm fra 9. september.
Det synes, at alle deltagere i øvelsen er medlemmer af
EU, medens to væsentlige NATO – medlemmer ikke
deltager. Jeg finder ikke EU omtalt noget sted i materialerne om MAST Northern Coast 2019.
Nu ligger Københavns Havn igen stille
hen.
owu
Foto: owu og ebb
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Bonus - pap & stedmoderskab. Om at
være ekstramor i den sammenbragte
familie. (P.s. Papfædre er også velkomne)
Mandag d. 28 Oktober, klokken 19 på
Christianshavns Bibliotek
Der er flere og flere af os der
lever i forskellige udgaver
af sammensatte eller sammenbragte familier end i
traditionelle kernefamilier.
Og godt det samme, vil nogen sikkert mene, men der
er dog stadig væsentlige
udfordringer ved at skulle
være nogens pap-mor og
det er ikke altid så nemt
at italesætte de følelser og
udfordringer som opstår
når man lever i denne familieform.
Derfor har vi inviteret to
forfattere som ud fra hver
deres vinkel vil være med til
sammen med os at åbne op
for snakken om den svære
rolle som ekstraforælder.

i bogen masser af inspiration, forslag, øvelser og fif til,
hvordan man blandt andet
håndterer børnene,
højtiderne, mandens (h)eks
og meget mere…
Arrangementet er gratis.
Der er mulighed for at købe
forfatterens bøger og stille
spørgsmål til forfatterne
sidst på aftenen.

“Somewhere over the rainbow”- i kvarterets landlige omgivelser
deles sol og regn med regnbueresultat
tekst og foto: ebb

Tina Myung Povlsen

Mere om forfatterne og deres
bøger:
Tina Myung Povlsen er
forfatter til bogen ”Hun
er jo bare 4” og uddannet
fysioterapeut og kandidat
i folkesundhedsvidenskab.
Tina har 2 gange været
papmor, men i dag bor hun
sammen med sin kæreste,
der ikke har børn.
Skal man elske sit Pap-barn?
Hvad gør man, når ens
kæreste forventer, at man
tager hans barn til sig som
sit eget, og man i virkeligheden længes efter at få
sin egen familie? Det var en
af de tanker, Tina Myung
Povlsen stod med, da hun
ad to omgange var pap-mor.
Tina udgav sidste år bogen
”Hun er jo bare 4”, hvori hun
beskriver de op- og nedture,
der er ved at være pap-mor.
Bogen er inspireret af Tina
Myungs egne erfaringer med
rollen, med følelsen af at
være alene med sine tanker
og af oplevelsen af at mangle andre at sammenligne
sig med. Det er stadigvæk
et stort tabu at tale om den
vanskelige papforældrerolle;
et tabu, Tina meget gerne
vil være med til at bryde
ved bl.a. at sætte ord på de
følelser og tanker, der ikke
opleves som værende særlig
flatterende, eller som kan
være svære at formulere.
Janne Leth Førgaard er
forfatter til bogen ”Førstehjælp til ekstramødre” og
stifter af ekstramor.dk.
Janne er uddannet coach og
familierådgiver og kender
selv til livet som ekstramor,
da hun udover sine 2 egne
børn, også er ekstramor til
sin mands 2 børn.
”Førstehjælp til Ekstramødre, sådan navigerer
du i en sammensat familie”
har en coachende tilgang
til de udfordringer som ekstramødre dagligt står over
for og giver en forståelse af,
hvorfor man skaber de resultater, man gør, selvom man
i virkeligheden længes efter
nogle helt andre. Der gives

Borgmester lancerer ny
ældrepolitik i København

Janne Leth Førgaard

Vær med – hele livet. Det
er titlen på Københavns
ældrepolitik, som sætter
en fælles ramme og retning
for livet som ældre i Københavns Kommune frem mod
2022.
København har fået en ny
ældrepolitik med fokus på
frihed, tryghed og fællesskab. Den nye politik bliver
lanceret på Bispebjerg aktivitetscenter, hvor borgmesteren vil holde tale.
”Københavnere er forskellige. Der er mange forskellige behov, men også forskellige vaner og måder at
leve på. Og derfor skal vi
som kommune tilpasse os
de ønsker og behov som de
ældre har”, siger sundhedsog omsorgsborgmester, Sisse
Marie Welling (SF) og understreger, at man som ældre i
København skal man kunne
fortsætte med at leve det
liv, man selv vil. Kommunes
tilbud skal være fleksible og
kunne tilpasses den enkelte
ældre.
Frihed, tryghed og fællesskaber
Københavns Kommunes ældrepolitik har tre pejlemærker: frihed, tryghed og fællesskab.
For mange ældre er det forbundet med stor frihed at
kunne klare sig selv længst
muligt. Derfor skal Københavns Kommune støtte og
hjælpe de ældre med at

kunne selv. For eksempel ved at udbrede brugen af velfærdsteknologi og
hjælpemidler.
Men friheden til at kunne
selv skal følges af trygheden
i at vide, at kommunen står
klar, hvis man har behov for
det. Uanset om behovet skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Der skal i Københavns
Kommune være specialiserede og kvalificerede tilbud
på et højt fagligt niveau.
Fællesskaber er det det
tredje pejlemærke, og det
er der en særlig grund til
påpeger borgmesteren: ”Alt
for mange ældre føler sig
ensomme og savner nogen at
være sammen med i hverdagen. Derfor skal vi have endnu mere fokus på at hjælpe
borgerne ud af ensomhed og
ind i nogle af de mange fællesskaber, byen byder på”,
siger Sisse Marie Welling.
Ældrepolitikken ”Vær med
– hele livet” er vedtaget af
Borgerrepræsentationen i
juni 2019.
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Christianshavns
Beboerhus
OKTOBER 2019

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

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer
Fredag d. 4/10 kl. 21.00 (Caféen). Entré 80 kr.

Ferielukket: 1/10 - 9/10
Torsdag d. 10/10
Gratineret mørksej på spidskål, dild og
spinat. Kartofler med urtesmør
Tirsdag d. 15/10
Vildtragout med svampe, bær og kartoffelmos

Little Village

Country music n’ good times.
Stay tuned for mere info...
Fredag d. 11/10 kl. 20.00 (Salen) bar fra kl. 22. Forsalg 100 kr.

Performativ croquis

Torsdag d. 17/10
Løg og spinattærte med rosmarin og røgede
mandler
Tirsdag d. 22/10
Langtidsstegt nakkefilet med chorizo, bønner, chili og tomater
Torsdag d. 24/10
Lasagne med oksekød, bacon, butternutgræskar, tomat og mozzarella
Tirsdag d. 29/10
Ovnstegt kyllingebryst med seranoskinke og
salvie. Cremede kartofler med hvidløg
Torsdag d. 31/10
Surprise Halloween middag
Dagens salat og friskbagt brød ad libitum
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk. Der kan bestilles en uge
frem. Bestilte billetter skal afhentes på
dagen senest 18:30. Aflysning senest dagen
før.

Bliv medlem

Vil du støtte op om Beboerhuset og have
indflydelse på, hvordan det skal se ud i
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhusforeningen. Det koster 150 kr. pr. år. for
voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister
og studerende. beboerhus.dk/blivmedlem

SHOCK og Christianshavns Beboerhus præsenterer Performativ Croquis
i samarbejde med performerne Helene Sally og Sophie Ternowitz og
pianisten Tri Minh.
Performativ Croquis åbner op for en mere dynamisk croquisoplevelse, hvor der skabes et rum for poetiske fortællinger og fordybelse i samklang med to croquismodellers bevægelige og statiske
kroppe, lydlandskabet, lysopsætningen og selvfølgelig din pen og
tegneblok. Performerne bærer rekvisitter, bodypaint eller intet,
som passer ind i det valgte tema, som afsløres på selve aftenen.
HUSK: Billetter købes via forsalg og deltagere skal selv medbringe
tegnegrej.
Lørdag d. 12/10 kl. 20.00 (Caféen). Entré 50 kr.

Bjergtaget / Esben Amdisen /
Nicklas Burman
Tirsdag d. 29/10 kl. 20.15 (Cafeen). Entré: 50 kr.

Django Reinhard Jam

Jam og swingende toner. Medbring gerne eget instrument
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:
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Torsdag d. 31/10 til lørdag d. 2/11 (Mere info følger...)

Bridge

- Ængstelighed. Sanseløshed. Forfærdelse -

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

Haunted House i Beboerhuset
I samarbejde med kunstkollektivet
ILLUTRON, forvandles Christianshavns Beboerhus til en okkult
bolig befolket af overnaturlige
væsener. I det fuldstændige
fravær af dagslys, vil samtlige
rum besættes, og dystre verdener
dannes. Fra d. 31 oktober til d.
2 november. har vi helliget til
denne Allehelgens stemning og der
er et rigt program af skrig og
rædsel, for både børn og voksne.

Torsdag d. 31 er dedikeret til børnene,
med børnegys i biffen, Halloween middag i spisehuset og græskarudskæring
i cafeen. Fredag-lørdag er tager den
virkelige rædsel fat om huset, med zombier, festligheder og en satans stærk
Bloody Mary. Følg med for mere info og
billetter i husets cafe, på vores hjemmeside eller på vores facebook.
Kunne du tænke dig at tage del i de kreative processer, planlægning, og opbygning så skriv til oline@beboerhus.dk. Vi glæder os
til at høre fra dig.

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 Filmklubben 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

Foodsharing

Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transitten. Deltagergebyr 40 kr.

Foodsharing Copenhagen er i fuld gang i Beboerhuset. Hver mandag kl. 19:15 uddeler vi overskudsmad doneret af lokale supermarkeder 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”.

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

Månedens kunstudstilling:
Francisca Meena Rude
“Måske er der noget Pink
i mig” er to maleri serier
lavet af kunstneren Francisca Meena Rude.
Portrætserien og filurserien handler om tilgangen
til livets udfordringer.
Motiverne er glade og lystige, mens deres titler
forholder sig mere filosofisk til en bestemt følelse
eller handling.

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr (kan være forhøjet ved
særarrangementer).
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).

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.

13

14

Christianshavneren nr. 7 / Oktober 2019

Menighedsplejen
på Christianshavn
Efterårsprogrammet for
Menighedsplejen på Christianshavn kredser om temaet
Christi-anshavn og de nordatlantiske fortællinger, og
vi skal fra forskellige vinkler
høre om Chri-stianshavns
særlige forbindelse til Grønland, Island og Færøerne.
I oktober har vi følgende
foredrag:
Tirsdag d. 22. oktober kl. 14
Flemming A.J. Nielsen, lektor, ph.d. på teologi ved
Grønlands Universitet,
fortæller om Otto Fabricius,
præst, grønlandsmissionær,
zoolog og sprogforsker, som i
mange år var præst ved Vor
Frelsers Kirke.
Foredraget finder sted i
Stanley’s Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 2. sal. Der er
elevator til foredragslokalet.
Husk som altid at medbringe
20,- til Menighedsplejens
arbejde.

Litteraturkreds
om sorg og sprog
Vor Frelsers Kirke inviterer
endnu engang til litteraturkreds ved sognepræst
Finn Damgaard, og denne
gang er temaet tab.

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
Oktober
Fredag d. 4. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 6. oktober
16. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 11. oktober
Kulturnat kl. 20-23
v/ alle kirkens præster
Lørdag d. 12. oktober
Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 13 oktober
17. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 18. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 19. oktober
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Søndag d. 20. oktober
18. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Tirsdag d. 22. oktober
Babysalmesangsafslutning
kl. 10.00
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 25. oktober
Natkirke kl. 20-23
Natkirkens 10-årsjubilæum
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 27. oktober
22. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Kulturnat i Vor
Frelsers Kirke
2019
Fredag d. 11. oktober er der
Kulturnat i København og
også i Vor Frelsers Kirke.
Bestig tår-nets 400 trin til
toppen og få en forrygende
360-graders udsigt over den
københavnske aften. På vejen kan du gå ind på kirkens
loft og få et sjældent kig til

kirkens enorme hvælvinger.
I kirken er der børne-hjørne
med krea-aktiviteter og historie-guider ved kirkens personale. Organist Lars Sømod
spiller kvarterskoncerter på
Elefantorglet hver hele time.
Der er åben kl. 18-24.

Natkirke
Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23. Aftenens
musik begynder kl. 20. Der
er nadverandagt kl. 21.30
og fælles aftenbøn kl. 22.45.
Fredag d. 4. oktober
Skriveværksted v/ Roberta
Montanari: Høst
I høsttiden udtrykker vi
taknemmelighed over livets
frugter, og bliver mindet om
alt det gode vi har. Det er en
tid, hvor vi kan dele høstens
overskud med andre. Vi
skriver om tak-nemmelighed, gavmildhed og nåde.
Fredag d. 11. oktober
NB: Ingen Natkirke
Kulturnat kl. 18-24 v/ kirk-

ens præster og frivillige. Se
omtale på modsatte side.
Fredag d. 18. oktober
Stilhed og musik
Fredag d. 25. oktober
Natkirkens 10-årsjubilæum
Natkirken fylder 10 år, og det
skal fejres, og det bliver det
fredag d. 25. oktober, hvor
Nat-kirken som altid har
åben kl. 20-23, men denne
aften med et ekstraordinært
stort pro-gram, der viser
noget af alt det, Natkirken
kan: Rapperen Mund de
Carlo og pedal steel-guitarist Rune Højmark sparker
aftenen i gang, saxofonist
Emil Hess tager over senere
på aftenen, og der vil være
tegneworkshops v/ Suzette
Gemzøe hele aftenen med
øvelser i 10-sekunders- og
10-minutterstegning. Dertil
lidt natmad og som altid
andagt og fælles aften-bøn
til sidst. Vi håber, at mange
vil kigge ind og fejre jubilæet
sammen med os!
Har du lyst til at indgå i arbejdet omkring Natkirken?

Hver fredag er der fra kl. 2023 Natkirke i Vor Frelsers
Kirke. Som frivillig vil du
sammen med Natkirkens
hold af frivillige og kirkens
præster indgå i samarbejdet
om at skabe et vig-tigt refleksionsrum for alle.
Lyder det som noget for
dig, så kontakt kulturmedarbejder Lene Trap-Lind
på LET@km.dk, telefon
29770390.

I år skal vi læse ny nordisk
skønlitteratur, der handler om tab og sorg, og som
kredser om at finde ord til at
skrive om noget af det allersværeste. Vi skal læse Naja
Marie Aidts “Har døden
taget noget fra dig så giv
det tilbage”, Lotte Kirkeby
Hansens “De nærmeste”,
Kristiane Hauers “Kattefugl” og Sara Stridsbergs
“Kærlighedens antarktis”.
Første gang er onsdag d.
30. oktober, hvor vi lægger
ud med Aidts bog. Følgende
gange er i 2020 onsdag d. 8.
januar, d. 4. marts og d. 6.
maj. Det foregår alle gange
kl. 19.30-21 i Stanley’s
Gaard. Deltagelse er gratis,
men der er begrænset antal
pladser. Tilmelding skal ske
til Finn Damgaard på fd@
km.dk / 42302550. Læs mere
på kirkens hjemmeside.

Salmemaraton

Koncerter

Salmemaraton synger snart
på sidste vers, så kom og vær
med til de sidste etaper!

Kulturnat i Vor Frelsers
Kirke
Fredag d. 11. oktober fra
kl. 20
Organist Lars Sømod spiller
kvarterskoncerter på Elefantorglet hver hele time.
Musik af Diderik Buxtehude
og Louis Vierne.

Sammen med de andre
kirker i Amagerbro provsti
synger vi os igennem hele
Den Danske Salmebog, og i
december 2019 når vi til vejs
ende. Vi mødes kl. 17.3019, og der er altid en pause
undervejs med lidt at spise
og drikke.

Blokfløjtekvartet og
orgelsuite af Leif Kayser
Søndag d. 27. oktober 2019
kl. 15
Blokfløjtekvartetten Sirena
opfører Kaysers Divertimenti fra 1968 og fra 1973,
og organist Niels Danielsen
spiller Kaysers Suite nr. 4.
Fri entré.

Onsdag d. 9. oktober
Sundkirken, salmerne nr.
716-730 om Årstiderne
Tirsdag d. 22. oktober
Kirken i Ørestad, salmerne
nr. 731-745 om Årstiderne
og Morgen
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Christianskirken
Gudstjenester i Månedens konChristians Kirke certer i Christians Kirke
Søndag d. 29. september
15. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl.
10.00
Søndag d. 6. oktober
16. s. e. Trinitatis
Højmesse v/ gæstepræst Tine
Berg Krogstrup kl. 10.00
Søndag d. 13. oktober
17. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 20. oktober
18. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl.
10.00
Søndag d. 27. oktober
19. s. e. Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft kl.
10.00
Søndag d. 3. november
Allehelgen
Højmesse v/Pia Søltoft kl.
10.00
Efterfølgende Salon om Erindringer, hvor Pia Søltoft
og Neal Ashley Conrad, fil.
dr. (ph.d.) i litteraturvidenskab og formand for Proustselskabet, mødes i samtale
om erindringer med afsæt i
Søren Kierkegaards og Marcel Prousts filosofi.

Mandag d. 7. oktober kl.
19.30
Doktorens aften arrangeret
af Kammermusikforeningen
af 1887
Ved aftenens koncert folder
musikerne Birgitte Øland
(cello), Berit Johansen
Tange (klaver), Asbjørn Nørgaard (bratsch) og Frederik
Øland (violin) sig ud med
Beethovens Forårssonate,
Mozarts Klaverkvartet i
g-mol samt Ove Bentzens
Duo Concertante for violin
og bratsch.
Koncerten arrangeres af
Kammermusikforeningen
af 1887 og er første række
af koncerter i foreningens
132. sæson.
Billetter kan erhverves for
125 kr. gennem løssalg i
døren eller gennem medlemskab af foreningen (600 kr.
for ni koncerter - læs mere
om program og medlemskab
her).
Tirsdag d. 22. oktober kl.
19.00
Klaverrecital med Nina
Kavtaradze
Oplev den russisk-fødte Nina
Kavtaradze skabe magi ved
klaveret med værker af
Bach, Mozart, Saint-Saëns,
Bizet og Chopin. Fri entré.

Torsdag d. 24. oktober kl.
20.00
Ida Corr
Entré – læs mere på christianskirke.dk
Lørdag d. 26. oktober kl.
18.00
Grieg i firdelt fortolkning
Oplev nogle af Griegs bedste værker for soloklaver
og musik for fire hænder,
fortolket og fremført af pianisterne Miroslaw Herbowski, Judyta Herbowska, Ida
Nystad og Magnus Wenzel.
Fri entré.
Søndag d. 27. oktober kl.
16.00
Michael og Mathilde Falch
Entré – læs mere på christianskirke.dk
Tirsdag d. 29. oktober
kl.19.30
Koncert med sopran Ingeborg Børch og Esben Gade,
orgel
Fri entré – læs mere på
christianskirke.dk
Torsdag d. 31. oktober
kl.19.30
Aedel – konceptværk for kor
og klaver
Oplev vokalensemblet Dekorum i uropførelse af Ulrik Vestis nyskrevne værk
AEDEL - et konceptværk i
seks satser for kor og klaver.
Koncerten byder desuden på
musik af bl.a. Ib Nørholm,

Vagn Holmboe og Howard
Skempton. På klaver: Ulrik
Vesti. Kunstnerisk ledelse:
Bo Asger Kristensen. Entré:
50 kr. (kontant eller mobile
pay).

Christians Kino:
Klokkeren fra
Notre Dame
Onsdag d. 2. oktober kl 19.00
Fri entré
Vi glæder os til igen at byde
inden for i Christians Kino,
hvor vi onsdag d. 2. oktober
viser den klassiske spillefilm
’Klokkeren fra Notre Dame’.
Læs mere på wwww.christianskirke.dk

mange vi er, og hvad vi har
lyst til. Der er altid en grundig introduktion til spillene,
så du behøver ikke være
en garvet brætspiller for at
være med - eneste forudsætning er, at du er mellem 16
og 35 år og har mod på at
spille med og lyst til at lære
folk at kende.
Der er kaffe på kanden og
hjemmebagt kage - og det er
ganske gratis.
NB: Vi holder normalt til i
den lille bolig til højre for
kirken, men er muligvis
at finde i Stanleys Gaard i
oktober – stedet opdateres
på www.christianskirke.dk

Christians
Kirkes ’nye udsKom inden for mykning’
til Synd og Dyd! Det er næppe gået mange
Kulturnatten: Slut din nat
i synd!
På Kulturnatten d. 11. oktober åbner Christians Kirke
dørene for tre koncerter og
runder aftenen af med en
gudstjeneste over De Syv
Dødssynder ved Pia Søltoft.
Oplev a capella-koret Nye
Toner i koncert á ca. 40
minutters varighed kl. 19,
20 og 21 – gudstjeneste fra
kl. 22-23 (dørene lukkes
præcist).
Salon om dyden håb
Kom med onsdag d. 23.
oktober til den 6. af årets
saloner i Christians Kirke,
hvor vi taler om håb gennem
gruppedialog og fælles
samtale over ost og rødvin.
Tidsrum: 18-21. Billetter á
50 kr. via billetto.dk

Brætspil for
unge
Torsdag d. 3., 17. og 31. oktober kl. 17-19
Fri entré
Kom med, når vi igen griber
plader, terninger og farverige brikker – og holder brætspilsaftener i Christians
Kirke. I oktober sker det
torsdag d. 3., 17, og 31.oktober fra kl. 17-19.
Spillene er nye, moderne
brætspil og skifter fra gang
til gang - alt efter hvor

christianshavneres næse
forbi, at kirken siden forsommeren har taget sig anderledes ud, end den plejer.
Det har fået mange til at
spørge: hvorfor, og hvad sker
der med kirken?
Årsagen ligger i kirketårnets sandsten. De blev sidst
restaureret i slutningen
af 1980erne, men er efterhånden af en sådan alder, at
de er begyndt at forvitre – de

løsrevne dele af sandstenene
risikerer at falde ned, og stilladset er i første omgang sat
op for at forhindre, at nogen
kan blive ramt.
Der bliver i Christians
Kirkes menighedsråd arbejdet hårdt for hurtigst
muligt at få kirken tilbage i
sin vante pragt, og budgettet
for udskiftningen af sandstenene er for nylig blevet
godkendt i de københavnske
provstiers budgetudvalg.
Ikke desto mindre vil udbedringerne komme til at
tage tid – sandsynligvis
3 – 4 år. Det skyldes dels,
at udskiftningen kræver
meget forberedelse og myndighedsgodkendelser, dels
at selve udskiftningen i sig
selv tager tid.
Håbet er snarest muligt
at erstatte store dele af
stilladset med et sikkerhedsnet rundt om kirkeskibets gesims, så kun de mest
nødvendige dele af kirken –
herunder desværre kirkens
forside – vil være iklædt
plader og jernstolper. Vi vil
dog forsøge at udsmykke
facaden med et net som – i
hvert fald på afstand – vil
være mindre skæmmende
end nuværende stillads.
Bag stilladset er kirken lige
så åben og aktiv som altid –
så det er bare at kigge forbi
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Vibse fandt sig en kronhjort!
Et sofastykke med en
BRØLENDE kronhjort, der
tiltrak sig mange misundelige blikke i mængden.
Christianshavns Marked
Langs Kanalen blev afholdt
søndag d. 25. august i højt
solskin og var et tilløbsstykke uden lige. Mere end
200 stande stillede op med
alt fra kunst til vintagetøj
og legetøj. Trængslen var
stor blandt de mange købelystne, og stemningen var i
top. Det var lige så sjovt at
se på andres kup som selv at
gøre nogen.
5 kvinder stod bag dette
store arrangement: Christel
Mayland Jensen, Henriette

De 5 arrangører

Keramikeren fra Wildersgade

Sæbe Eventyr

Vollmers-Hansen, Lene Rødbro, Linda Balle og Pernille
Kaalund. Fælles for dem er
ønsket om at styrke det særlige Christianshavnerfællesskab. Denne dag indfriede
deres ønske. Stemningen var
fransk markedsstemning,
når den er bedst, og lokale
christianshavnere myldrede
om kanalen. Rigtig mange
lokale havde stande. Her er
dem, vi nåede at besøge:
Lars Rank fra Made Here,
Wildersgade23A vakte
opmærksomhed med sin
smukke keramik. Den store
urtepotte er min nu!
Pigen og Blomsten var
rykket ud på gaden, og

Den glade køber af et klassisk sofastykke

Lærke med sin fine hat solgte de smukkeste buketter.
Ann Lund Wahlberg er
maler og formdesigner og
solgte smykker, malerier og
ophæng. Hendes engletema
er et hit. www.annlund.dk
Nenna Plesner og datteren
Josephine 10 år laver sæber
og lærer gerne fra sig. Sæbe
Eventyr er navnet, og det
lever de op til. Kun fantasien
sætter grænser. Find dem på
www.saebe-eventyr.dk – og
næste børnefødselsdag er
hjemme.
Nanna havde en stand
med kalligrafi og hjemmelavede smykker. Den kreative
kvinde holdt skansen alene,
for veninden Anne var kaldt
på job.
Mens Jette var på Tønder
Festival, stod Sally på Christianshavn og fremviste smuk
glaskunst. De to driver Blæs
– Reffen Glas Studio ude
på Refshaleøen blandt de
mange containerbutikker.
Ikke alt er mad derude.
Pludselig stiller over 30
kvinder i sort op med en
dirigent og synger løs. Det
lyder fantastisk og trækker
et stort publikum til. ”Vi er
her for at skabe god stemn-

Også børn havde stande

ing”, sagde dirigenten – og
det gjorde de.
På et gadehjørne stod kunstneren Henrik Schütze og
malede. ”Jeg vil vise den
proces, man skaber med. Jeg
elsker at gøre det”, fortalte
han, mens han malede på
sit bygningsmotiv. Fascinerende.
Donna Beckerlee, datteren
Clara og Donnas mor stod for
hele to stande med tøj og var
travlt optagede.
Børnene Dagmar, Carla
og Evas bod med legetøj
trak selvfølgelig blikket. Det
samme gjorde Ella og JuliaRosas børnelopper.
Og på dette tidspunkt
måtte avisen opgive at
samtale med mennesker
på begge sider af diskene,
for trængslen var blevet for
stor. Tilbage var blot at drive
med strømmen og nyde slaraffenland.
Markedssuccessen var
hjemme. Arrangørerne vil
rigtig gerne gentage den, og
til det formål efterlyser de
flere hænder. Skriv til Christel på www.kolonihaven.dk
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

Der var mange

Lærke fra Pigen og Blomsten

I englenes tegn

Et maleri bliver til
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Denne gang nåede Maria det!

Velkomst ved henholdsvis direktør og festivalleder

Maria fra Amager er strikkeentusiast, og i år slog hun
til med en lynhurtig tilmelding til Nordatlantens Brygges populære strikkefestival.
Også i år blev den udsolgt
før start, og det ville Maria
ikke opleve igen. Skuffelsen
sidste år var stor, glæden i
år så meget større.
De mange heldige tilmeldte fik en goodiebag med
lækkert garn, en opskrift, et
program og et fint lyserødt
festivalarmbånd. Og mange,
det var de! Der var også
virkelig noget at komme
efter. Spændende udstillere
stillede op med boder og
solgte islandske, færøske
og grønlandske garner i de
dejligste farver. Der solgtes
opskrifter, fine knapper i
tin, træ eller fiskeskind, der
vejledtes og erfaringsudvek-

sledes, der købtes suppe hos
sangkoret Dóttir, der var en
fantastisk stemning.
Det er blevet moderne at
strikke igen. Flere og flere
vender sig mod håndværket
og de smukke og personlige
produkter, der næsten er
uopslidelige. Med et hjemmestrikket stykke tøj giver
man samtidig sin tid og sin
kunnen og dermed den kærligste gave. Det er en flot
håndarbejdstradition og viden, der skal videregives til
de kommende generationer.
Måske kan festivalen næste
år udbygges med en workshop for børn og unge?
Husets chefdirektør, Karin
Elsbudóttir, bød fredag aften
velkommen til de heldige
deltagere og opremsede 7
gode grunde til at strikke.
Det er godt for krop og psyke

Afslutningen – fornyelse af brudekjolen

Catwalk

på flere måder, ren hjernegymnastik og kreativ udfoldelse og giver glæden ved
at skabe et produkt.
Striktrøjer, sjaler, huer,
vanter, kapper, tasker var
udstillet i mange boder, og
fine beklædningsstykker
blev fremvist i et forrygende
modeshow med smilende
og veloplagte modeller i
alle aldre. Projekt- og festivalleder Ásta Stefánsdóttir optrådte som veloplagt
konferencier. Der var både
tradition og fornyelse med
klassiske farver og mønstre,
sprælske nye mønstre og
ditto farver, alt i klædelige
designs. Fåreulden i de bløde
naturfarver var fra Island
og Færøerne, men Grønland
markerede sig også stærkt.
Udover den fine moskusuld
med florlette, lune huer,

Fredens Havns måske sidste sensommer. Man holder stadig flaget højt.
Tekst og foto: ebb

tørklæder og vanter vistes
også fine overdele med sælskind og et par imponerende
overtræksbukser med seler,
som fik lov at runde showet
af i stedet for den traditionelle brudekjole.
Lørdagen bød på et fint
heldagsprogram. Se det
og udstillerne på: https://
www.nordatlantens.dk/pakhusstrik
Nordatlantens Brygge har
gjort det igen. Til næste år
sidder Maria på ny ved tasterne, så snart tilmeldingen
starter. Gør du? Du vil ikke
fortryde det.
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

Strikkeentusiast Maria fra Amager
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Torvet, set af Laurie Grundt 1996. Fotograferet af Nils Vest. Mere i næste nr.....!

“Somewhere over the rainbow”- i kvarterets landlige omgivelser deles sol og regn med regnbueresultat
tekst og fotq: ebb

I hele København bliver der gravet og asfalteret. Men tilføjer du et relief med en elefant, et bindingsværkshus, en gammelgadelygte,
en solsikke og en tosset plante- ja, så kan det kun dreje sig om et ægte christianshavner-motiv.
Tekst og foto: ebb

19

Christianshavneren nr. 7 / Oktober 2019

Hej alle sammen
Det er længe siden vi har
haft en stor udstilling her i
Galleri Naif og tiden er kommet til vores traditionelle
udstilling ”Humortilskud til
hverdagen”, som vi arrangerer hvert år i september.
Og nu har vi stablet en
fantastisk udstilling med
flere end 150 helt nye billeder, som vi glæder os til at

præsentere for vores publikum.
Galleriets kunstnere har
igen svinget med penslerne
og har leveret mange sjove,
humoristiske of farverige
billeder. Man kan ikke lade
være med at smile og blive i
godt humør.
Vi er glade at præsentere
for første gang i Galleri

Naif den svenske kunstner
Bessie Johanson. Hun er en
kendt, etableret kunstner
med et langt CV og har deltaget i mange internationale
udstillinger for naivistisk
kunst.
En udstilling værd at
besøge.
Vi ses i galleriet.

Savner du også en mere
performativ dimension i
den traditionelle Croquis?
Fredag d 11. oktober kl
20.00-22.00 tilbyder SHOCK
og Christianshavns Beboerhus Performativ Croquis
i s a m a r bej d e m ed p erformerne Helene Sally og
Sophie Ternowitz og pianisten Tri Minh.
I Performativ Croquis skabes et immersivt rum, hvor
du kan fordybe dig i samværet med to performeres/
croquismodellers bevægelige
og statiske kroppe, lydlandskabet, lysopsætningen og
selvfølgelig din pen og tegneblok.
Performativ Croquis
tilbyder således poetiske
fortællinger gennem performere/ croquismodellers
ekspressive kropspositioner
og bevægelser, heri indgår
også ritualer. Performerne
bærer rekvisitter, bodypaint
eller intet, som passer ind i
det valgte tema, som afsløres
på selve aftenen.
Det vigtigste element i koreografien og det improviserende er; det langsomme, det
dynamiske og det statiske. I
de statiske pauser bevæges,
enkle kropsdele, mens resten af kroppen står statisk.
Dette giver alle tegnedeltagerne mulighed for at skitsere modellerne på deres
individuelle niveau.
Der er rig mulighed for

at købe et glas vin eller
drink i pausen og få en
lille hyggesnak med sidemanden inden anden akt
begynder. Endvidere er I
meget velkomne til at blive

efter forestillingen, hvor
der bliver skruet op for festlighederne i salens bar.
HUSK: Billetter købes via
forsalg og deltagere skal selv
medbringe tegnegrej.
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Tid til smil og grønne drømme
Torvegade 54 prydes stadig af et relief af en falk
og et gammelt skilt, der
fortæller, at her findes
Gjæstgiveriet Falken. Men
den tid er for længst forbi.
Mange andre funktioner har
stedet haft siden den gang.
Og nu er det Eniz Kala,
der har indtaget stedet
med sin café ”Eat Green(you know what I mean?)”.
Eniz, der er uddannet kok,
har tidligere haft en Eat
Green café på Røde Mellemvej, men han har altid ønsket
sig at komme til Christianshavn. Selvfølgelig p.gr. af
beliggenheden, men også
på grund af den store diversitet i kundegruppen: der
er lokale og turister, der er
velbemidlede og mindre rige,
der er unge og lidt ældre, der
er gående og kørende. ”Og på
Christianshavn”, siger Eniz,
”Der gør man alting sammen. Der er en meget rummelig og tolerant indstilling”.
Eniz drøm startede med at
hans far, der var farmaceut
i Kosovo, kom til drømmelandet Danmark. Eniz selv
kom 9 måneder gammel til
Danmark i 1991 og første
opholdssted var netop Christianshavn, idet hans familie
blev indkvarteret på flygtningeskibet Flotel Europa,

der lå ved Krøyers Plads.
Senere gik turen til forskellige steder på Amager (senest
Kastrup), men han glemte
aldrig Christianshavn.
De fleste i hans familie er
uddannede farmaceuter,
men Eniz gik sine egne veje:
Han har altid elsket at lave
mad og hans hjerte lå til
kokkegerningen. Så efter 10.
klasse kom han til Kødbyen,
blev uddannet som kok i
2010 og arbejdede først i
Sejlerklubben Frem ved
Svanemøllen og dernæst
hos Novo Nordisk i Gentofte.
Indtil han, som før nævnt,
fik sig sin egen ”Eat Green”.
En anden forskel, som Eniz
ser på kunderne på Amager
og på Christianshavn er, at
man her i bydelen er meget
økologisk bevidste. Et valg
Eniz meget gerne vil støtte.
Men det bliver først 100%
(sådan ca.) fra næste år,
når cafeen lige har fundet
sit økonomiske ståsted: det
koster at starte en butik op og
Eniz vil også gerne lave mad,
der kan købes af både studerende og andre med en lille
pengepung. ”Jeg vil rigtig
gerne lære de unge at spise
grønt og sundt”, siger han.
Sundhed og det grønne ligger ham så meget på sinde,
at han også tilbyder et kon-

cept, der omfatter daglig
forplejning på individuelt
tilrettelagte programmer.
Du skal blot selv sørge for
din morgenmad, så sørger
Eniz for resten. Uanset om
du er vegetar, skal tabe dig,
træner meget eller andet,
så lægger han en personlig
madplan og tilbereder den.
Den slags tager tid, men
den tid tager han gerne.
”Jeg vil ikke bare tjene
penge på kunderne. Jeg
vil hellere behandle dem
ordentlig og så have dem
til evig tid”, siger han. ”Jeg
laver ikke masseproduktion, jeg laver mad med
hjertet. Jeg vil gerne gøre
en indsats.” “Og”, slutter
han af, ”Det her har været
en rejse. I min rejse skal der
skal altid være plads til et
smil”. Og så smiler han stort.
Kig ind og få et smil- og en
sandwich, salat, smoothie,
en dagens ret (”efter kokkens humør”- og det er, som
sagt, altid i top) eller måske,
i weekenden eller på helligdage, en klassisk brunch.
Eller bestil en buffet ud af
huset. Du får det præcis,
som du -og Eniz- kan lide det.
”Eat Green”, Torvegade 54,
åbent kl. 11- 22.

INFO
”Tørst og café-latte-liv
omkring år 1900”
.
Tid: Slut 1880érne til århundredeskiftet. Sted: Torvegade. Der savnes ikke muligheder for at slukke tørsten;
4 brændevinsbrænderier
rummer gaden, og 2 cafeer,
hvor man, foruden kaffe,
serverer kornbrændevin fra
den årle morgenstund. Plus 2
gæstgiverier: Falken og Elefanten. Falken lå på hjørnet
af Prinsessegade. I ” Christianshavnerliv gennem 400
år” side 152 beskrives det
sådan: ”Her søgte de fleste
af amagerbønderne ind, når
de kom til byen eller til torvs,
og vognene holdt på torvedagene langt ned ad sidegaderne, og på disse torvedage
var der et liv af den anden
verden. I køkkenet på Falken
kunne man købe kaffen for
8 øre. Man fik kaffen på en
lille brun lerkande, og så
kunne man tage kaffen med
hjem, om man ville. Kanden
sattes der pant på […] På
den anden side af Prinsessegade og Torvegade lå gæstgivergården Elefanten; men
denne gæstgivergård var
ikke så besøgt som Falken.”
I 1903 blev hjørneejendommen med gæstgiveriet
Falken revet ned. Den nuværende café Falken tog ved
sin oprettelse i 1930 navn
efter gæstgiveriet, der lå
på den anden side af gaden.
Christianshavneren spurgte
Anders Bjørn, der har skrevet en stor del af Christianshavnerliv, om der er en
bestemt grund til navnet
Falken. Men Anders B. mener, at der (modsat Falkoner
Allé på Frederiksberg, hvor
kong Christian d. V. opdræt-

tede både falke og fasaner)
på Christianshavn ikke er
anden baggrund end at man
her ynder eksotiske dyr. Som
f.eks. falke eller elefanter.
Den sidste fascination afspejles den dag i dag på den
lille stenelefant, som sidder
på hjørnet af Sofiegade, hvor
der var (endnu) et brænderi.

På Christianshavn betaler
det sig at kigge op og få øje
på overraskelser. Som f.eks.
stenfalke eller -elefanter.
Uanset om man har ”dyppet snablen” i kaffe eller
spiritus.
Tekst og foto: ebb

Tid til smil og grønne drømme, Tekst og foto : ebb

Lille Mølle slår snart den grønne dør op igen
På Kulturnatten den 11. oktober 2019 åbner Lille Mølle forsigtigt den grønne dør til festlig genforening.
Med en billet kan du være en af de første til at genopdage den ikoniske christianshavnermølle
I 2016 lukkede Nationalmuseet Lille Mølle. Efterfølgende er møllen blevet
tilbagekøbt af Johanne og
Ejnar Flach-Bundegaards
Fonden og efter en kærlig
og nødvendig renovering,
har fonden og slægtninge til
møllens tidligere beboere nu
støvet af, så den igen er klar
til at blive Christianshavns
ikoniske samlingssted. Her
skal der igen være fest,
selskab, kærlighed, kultur
og kunst – helt i Johanne og
Ejnars ånd.
Lille Mølle på Christianshavn var hjem for det
selskabelige, kreative og
rejselystne ægtepar Johanne
og Ejnar Flach-Bundegaard,
som indrettede det ottekantede møllehus i klassisk nationalromantisk almuestil,
tilsat personlige, kuriøse
og kitschede fund fra hele
verden. Lille Mølle blev
opført i 1669 som stubmølle
og ændret til hollandsk vindmølle i 1783. Det er, sammen
med kastelsmøllen, den ene
af bare to stadigt eksister-

ende voldmøller. I 1890’erne
blev kornmølleriet afviklet,
og møllen blev i mange år
overladt til sit eget forfald.
I 1916 blev møllen og de tilhørende sidebygninger købt
af den unge ingeniør Ejnar
Flach-Bundegaard, som var
på udkig efter et sted, hvor
han kunne indrette privat
bolig og fabrikslokaler til sin
virksomhed DIAF - Dansk
Instrument- og Apparatfabrik, som producerede
maskiner og komponenter til
industrien. Fabrikken blev
indrettet i dampmøllen og
i et nu nedrevet pakhus på
den anden side af Christianshavns Voldgade.
Bag den karakteristiske
gule møllefacade gemmer
der sig en stor og labyrintisk
bolig fordelt over fem etager
med stuer, værelser, huler,
hemmelige rum, vinbryggeri
og ikke mindst egen gildesal.
Et væld af begivenheder
har fundet sted i huset, og
mange spændende personligheder har beboet eller
besøgt møllen gennem tiden.

Johanne boede i møllen
frem til 1972, hvor hun flyttede i plejebolig, men stuerne
står endnu, som dengang
ægteparret levede.
Johannes sko og frakke
er stadig i entreen, og det
er egentlig også som om,
at hun, Ejnar og Mølle kan
finde på at komme ind ad
døren, hvornår end det skal
være.
Fondens formand og slægtning til ægteparret, Tanya
Schlier, fortæller: ”Det er
uvurderligt, at Lille Mølle
igen kan blive fyldt med liv
og inspirerende sammenkomster. Vi er så heldige,
at vi ikke er underlagt de
samme stringente regler omkring brug af museumshjemmet, som Nationalmuseet
var, derfor arbejder vi på
at skabe nogle rammer her,
så stedet vil komme til at
summe af en hjemlig, inspirerende og festlig stemning i
de smukke omgivelser.”
Der vil løbende blive afholdt arrangementer på
Lille Mølle, og der tages også

imod forespørgsler om leje af
lokaler, for Lille Mølle har
altid været et sted fyldt med
mangfoldighed og fest, hvor
ingen skulle mangle noget.
Derfor er det også med stor
glæde, at det tidligere spisested Bastionen + Løven,
også åbner på ny. Denne
gang under navnet Lola,
som i samme mølle-ånd vil
være socialgastronomisk,
uformelt og bæredygtigt med
topkokken Kamilla Seidler
bag.
Tanya fortsætter: ”Johanne og Ejnar var nogle
hjertelige mennesker, som
nød at bringe mennesker
sammen i festligt lag. De var
meget humoristiske og innovative for deres tid og det
håber vi, vil skinne igennem
når Lille Mølle åbner igen.”
Det første arrangement i
Lille Mølle vil være på Kulturnatten den 11. oktober
2019, hvor du på en guidet
tur kan komme med rundt
i tidslommen fra det 20.
århundrede, hvor hjemmet
står endnu. Omvisningerne

vil også byde på en lille
overraskelse, alt imens der
kan nydes et lille glas og lidt
snacks. Alt sammen inkluderet i billetprisen.
Du kan læse mere om
Lille Mølle og booke billet
til Kulturnatten på www.
lillemølle.dk
På glædeligt gensyn i Lille
Mølle.
Tekst og foto:
Emma Amalie Klara Samuelsen
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Lortetalk og Langbordsmiddag.
Sted: Containerlandsbyens
Fællesrum på Refshaleøen.
Tid: 19. september. Baggrund: 3 unge kvindelige
iværksættere fra 3 meget
forskellige miljøer satte sig
sammen med det formål at
åbne 3 nye steder i København op for det brede publikum, med 3 arrangementer
(”3” er åbenbart her ”the
magic number”) omkring
begrebet sundhed, som de
både personligt brændte for,
som brød grænser, åbnede
ukendte byrum for offentligheden, og som gav berigende information om de seneste
videnskabelige erkendelser.
Lyder det utopisk/sjovt/pirrende/lidt af en mundfuld?
Christianshavneren var,
sammen med ca. 60 andre,
med på legen, som kvinderne fra de utraditionelle
og relativt uopdagede rammer og rum (henholdsvis
Kulturtårnet, CPH Village
og Mærsk Tårnet) havde indbudt til. Arrangementerne
trækker på deres forskellige
forcer: 1. Mærsk Tårnet,
hvor målgruppen er, hvad
man kærligt kunne kalde
”fokuserede nørder”, med
en stor specialiseret forskningsmæssig viden, 2. CPH
Village, hvor målgruppen er
studerende med appetit på
utraditionel storbylivsform,
samt 3. Kulturtårnet, hvis
arrangementer tiltrækker
både turister, unge, samt
det såkaldte ”grå guld”.
Kort sagt: man favner bredt.
Det første valg blev: en middag med taler om Tarme og
Lort. En - skal vi ikke sige
det- ret usædvanlig sammensætning. For uanset
hvor almindelig brugen af de
engang såkaldte ”latrinære
udtryk”, der efterhånden indlemmes i dagligbrug (tænk
lige efter- hvornår har du
ikke brugt udtryk som ”Fuck/
Shit/ Lort/Pis”- ikke mindst
i pressede situationer?), er
der stadig et stort tabu omkring afføring og tarme.
Det tabu ville de 3 iværksættere gerne bryde med.
”Vi vil sætte skarpt på,
hvordan kroppen påvirker
os, vores forhold til hinanden
og til samfundet”, forklarer

Caroline Marie Leth-Petersen, der siden 2017 har
været projektmanager på
Kulturtårnet på Knippelsbro (som allerede har været
både indstillet til og vundet
adskillige priser- bl.a. fra
Christianshavns Lokaludvalgs Anerkendelsespris).
”Er det en speciel kvindelig
vinkel?”, spørger Christianshavneren. Caroline, der i sin
tid gik på Christianshavns
Gymnasium, tænker sig
længe om. ”Måske”, siger
hun til sidst. ”Jeg kommer
jo fra iværksættermiljøet,
hvor der ikke er specielt
mange kvinder. Når vi her
satte os 3 kvinder sammen, snakkede vi mere om
følelser, og vi har da været
udsat for mænd, der syntes,
at det ”var typisk for kvinder”, at snakke om sådan
noget som Tarme. Og at
gøre det under en middag er
da også ret… usædvanligt”.
Det var med spændthed, at
Christianshavneren satte
sig ved langbordet i containerbyens Fælleshus på
Refshaleøen. Indbudte talere
under middagen var først
Dr. Mani Arumugam, der
leder en forskningsgruppe,
som undersøger - og som
han fortalte om- sammenhængen, mellem hvordan
vores helbred og sygdomme
bliver påvirket af vores
tarmflora. Han slog et slag
for mikro-berne ( ”Microbes
makes man” og ”Microbes
are not our enemy” var nogen af sloganerne), og for at
vi ikke skal være ”besatte

af renlighed”. Den anden
taler var Camilla Haarby
Hansen, arkæolog og feltleder ved Københavns Museum, med specialviden om
middelalderbyens afføring,
som priste Metrobygningen, fordi den har været
medvirkende til mange nye
opgravninger. Hun fortalte
desuden om udgravninger
af latriner fra 1600-tallet i
Pilestræde og på Kultorvet,
der afslørede, at indbyggerne
havde spist meget bredt
og – overraskende- bl.a.
også citrusfrugter, figen,
vindruer, store mængder af
jordbær og kommen (men i
øvrigt led af underernæring
p. gr. af diverse spole- og
bændelorm). Camilla løftede
sløret for “Historiens Have”
på Stormgade 20, der vil
åbne til maj, og hvor man vil
tilstræbe at få planter, som
middelalderbyen har kendt
-og spist- dem, som f.eks. de
ovennævnte. Man er i fuld
gang med forberedelserne,
og beplantningen foregår
også med hjælp af vuggestue- og børnehavebørn.
50-60 mennesker mødte, som
før nævnt, d. 19. september
op til det 4 timer lange arrangement, hvor en middag
med 3 retter mad, snacks og
drikkelse blev afbrudt af de
lødige og morsomme taler.
Studerende i den omkringliggende containerby var
naturligvis indbudt til en
speciel studievenlig betaling.
Caroline Leth, der er uddannet med fokus på kultur
og formidling og som også

har en læreruddannelse fra
Zahle med sig, har tidligere
beskæftiget sig med både at
inddrage udeskole i historieundervisning samt bruge
H. C .Andersen til at udvikle handlekompetencer
hos elever, er som en fisk i
vandet i Kulturtårnet, hvor
hun har fået afløb for sine
mange og vidtrækkende
kreative kulturelle påfund.
Hvad det næste bliver? Ja,
nr. 2 ud af de 3 arrangementer kommer til at omhandle
søvn, foregå i Kulturtårnet
og strække sig over en nat
i oktober. Mere ved vi p.t.
ikke. Men Christianshavneren lægger gerne nattesøvn og sovepose til det
spændende arrangement.
Se mere på https://www.
facebook.com/events eller www.kulturtaarnet.dk..
Vil du have opskrifter, som
de blev brugt til arrangementet, så kig i ” Tarme i
topform- spis dig til sundhed, energi og velvære” af
Irene Brøndum, Majbritt
L. Engell og Prof. Oluf
Borbye Pedersen fra Politikens Forlag og I Form.
Og hvis du synes, det er
på tid, at du tager tarmen
alvorligt (organet, der næst
efter hjernen, har det største
antal nerveceller, og hvis
betydning for dit helbred
synes at være enorm), så
overkom din tarm-fobi, glem
alt om rengøringen og/eller
opvasken, smæk dig ned
med en tarmsund snack
(or not- man skal jo ikke
være fanatisk) og læs bogen
”Tarme med Charme” af
Giulia Enders, illustreret at
hendes søster. Uanset poptitlen er det med god grund,
at den er blevet en bestseller.
Tekst og billeder: ebb

INFO
Fælleshuset, hvor arrangement forgik, ligger i
containerbyen på Refshalevej. Bag konceptet med de
ca. 164 boliger på ca.11 km2,
hvor de første studerende
flyttede ind nytår 2018 og
de sidste i september 18,
står iværksættere Mikael

Turister, københavnere og søfolk flokkedes i Havnen under marinefartøjers besøg i september. Her talte bolværksmatroserne russisk.
Tekst og foto: ebb

Plesner samt Frederik Noltenius Busck. ” Der er noget
poetisk over, at én af landets fattigste befolkningsgrupper har en af de smukkeste udsigter”, udtalte de
i sin tid. Helt i den tidlige
Christianshavnertids ånd.
Boligerne har alle deres eget
navn og logo og spænder
fra alt fra ”Jesusbarnet” og
”Manden med leen” til ”Rottekongen”, ”Bananen” og
”Osteklokken”. Som på det
nærliggende Christiania er
der frit spil for navngivnings-fantasi. At Ikea kigger
godt over skuldrene, når der
skal indrettes minimalistisk
”Småt, men godt”, kan ikke
undre. Og de studerende
glæder sig over, at når ting
skal sættes op, bruger man
ikke søm og skuer, men blot
magneter- til alt fra billeder
til planteophæng. Det gør
det nemt og smertefrit at
lave om på ophæng. De
studerendes ”købmand”,
”Molevitten”, ligger side om
side med Fælleshuset og,
da de unge selv bestemmer
udvalget, er det mere præget
af ”økonomisk økologi” (læs=
”billige hverdagsvarer”)
end af dyre specialvarer.
Alle boliger er topisoleret

i ”plader”, så man let kan
udskifte isolering, hvis det
bliver nødvendigt/ boligen
skal flyttes. Indeklimaet
er- efter sigende- ganske
godt, uanset om der er sommervarme eller vinterkulde.
Næste gang, der skal nytænkes studieboliger, bliver
de af træ, bygget på Vesterbro i en gammel DSBbygning og med vægt på
det sociale fællesskab, lover
direktør og co-funder af
CPH Village, travle Frederik Noltenius Busck (der
også stod for Christianshavnerens lyn-rundvisning af
”Molevitten”), som mener,
at de påtænkte 200 boliger
bliver klar inden nytår 2020.
Vel sker der meget på området. I august 2018 stod
iværksætter Kim Loudrup
sammen med Bjarke Ingels
for et innovativt projekt med
12 søsatte boliger på ca. 2327 bæredygtige boliger med
solceller og havnevarme.
”Urban Rigger” hedder det,
og mens Lorte-arrangementet blev holdt, sejledes
de forbi vinduet, mens solen
sank bag byens silhuet
.
Tekst og billeder: ebb
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Grønland og
Christianshavn
Fredag den 4. oktober kl 14.
Start Christianshavns Torv
Siden 1750 og frem til
1970’erne gik al skibstrafik
til og fra Grønland via Christianshavn, hvilket har afsat mange spor rundt om i
bydelen.Vi starter med en
times vandretur til de mange
steder, der indeholder en
fortælling om forbindelsen
til Grønland med mødested
ved Rathsacks Grønlandsmonument på Christianshavns Torv.
Turen slutter med et
besøg på Arktisk Institut i
Strandgade 102, hvor nogle

medarbejdere vil fortælle
om instituttets store samlinger og mange tilbud til
alle grønlandsinteresserede.
Turguide: historikeren Anders BjørnChristianshavns Lokalhistoriske Forening &Arkiv   www.
chrarkiv.dk

Kanalkommunikation i september måned
Tekst og foto: Mortan

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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Leander & Smith

Den 27. september udsender den svensk/danske
duo LEANDER & SMITH
deres debutalbum ”Du eller
Aldrig”. I den forbindelse afholder de releasekoncert på
Christianshavns Beboerhus
lørdag den 28. september kl.
19. Det er gratis og alle er
velkomne.
Både Peter Smith og Caroline Leander har lange

musikkarrierer og flere udgivelser bag sig, både som soloartister og i andre konstellationer. I Danmark kender
de fleste Peter Smith fra hits
som ”Få det godt sammen”
og ”It’s a Shame”. Caroline
Leander, der er et velkendt
ansigt som frontfigur på
den svenske musikscene, er
derimod et ubeskrevet blad i
Danmark. Indtil nu.

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio

Gammel Christianshavnerdreng har
rundt jubilæum
OKTOBER 2019:

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
CHRISTIANIA BILFRI BY

Mandag 07.10
REMBERING DR.
JOHN og DAVE BARTHOOMEW
V/New Orleans Banden

Mandag 14.10

Dr. Jive and his open
house
V/Dr. Jive

Følg os på Facebook & Instagram

Mandag 21.10

Sahras Soul og blues
Bag

V/Sahra da Silva
Den lokal- og verdenskendte tenorsaxofonist, Jesper Thilo, har i dette efterår 60-års
kunstnerjubilæum. Det vil vi gerne være med til at fejre i Sofies Jazz Klub, så vi har søgt
Musikerforbundet om midler til at gennemføre en jubilæumskoncert.
Så snart, vi har fået (forhåbentligt) positivt svar, vil koncerten blive berammet. Så følge
med på vor facebook-side, her i avisen eller på netavisen, så du får besked snarest.
For uindviede kan oplyses, at Jesper Thilo er dansk jazz´ Grand Old Man. Han har i løbet
af de treds år spillet sammen med samtlige nulevende og afdøde stjernenavne i jazzen,
ligesom hans udgivelser er nærmest talløse. Og så er han – alderen på trods – i fineste
form og altid en stor oplevelse.

Mandag 28.10
TILLYKKE! GOSPELog SOULSANGER MAVIS STAPLE
FYLDER 80 år!
V/Troels Panild

sofie (der også tog billedet)

Keep the blues flame alive!
Hilsen Dr. Jive og bluestimeredaktionen.
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Christianshavnerne kommer stadig vidt omkring.
Her tager to bjergbestigere i Dartmoor ,
Sydengland , sig tid til at fordybe sig i avisen.
Foto: John Nightingale

For en gang skyld var
mastekranen sat bag
gitter . Tekst og foto: ebb

