Bydelsavis nr. 9 / December 2017 / 35.årgang

Da Julemanden kom på besøg i Fedtekælderen
Det er så uendeligt meget nemmere at være en, der hjælper frem for at være en,
der modtager hjælp.
For nogle år siden, da Fedtekælderen var ramt af skimmelsvamp og varmestuen derfor ikke kunne være i egne
lokaler, holdt vi jul ovenpå i de fine lokaler i menighedshuset
Stanleys Gaard. Medarbejdere og frivillige havde sørget for
et veldækket bord med dejlig julemad, et fint pyntet juletræ,
varme og praktiske gaver og alt hvad der ellers hører julen
til. Folk strømmede til og der blev hygget, spist, sunget og

pakket julegaver ud. En mægtig fin julefest, som vi var godt
tilfredse med. Pludselig hørtes en klokke ringe i det fjerne
efterfulgt af det velkendte hohoho. Det var ikke en del af
planen, at Julemanden skulle komme på besøg. Men der var
han i sit røde og hvide julemandsudstyr fra top til tå. Han
vakte stor jubel. Især blev vi medarbejdere glædeligt overraskede, da vi ikke anede, hvem denne julemand var. Det

skulle senere vise sig, at være en af de rumænske brugere,
som var langt væk hjemmefra og havde lyst til at sprede lidt
juleglæde. Det lykkedes til fulde!

I ønskes alle en god Jul
og et lykkebringende Nytår.

Tekst og foto: Sharon Parker.
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Christianshavn skal have
nyt borgerpanel
Christianshavns Borgerpanel, der blev etableret i
2015, skal fornyes. Inden
længe modtager alle, der bor
i Christianshavns Lokaludvalgs område, og som er fyldt
16 år, derfor en invitation
til det nye Christianshavns Borgerpanel via e-boks.
Borgere, der er tilmeldt det
nuværende borgerpanel og
ønsker at være med i det nye
borgerpanel, skal tilmelde
sig igen.

Christianshavns Lokaludvalg stiller med jævne
mellemrum borgerpanelet
spørgsmål om bydelens udvikling. Ved at tilmelde sig
borgerpanelet, kan man
bidrage til at gøre Christianshavn en endnu bedre bydel
at bo i.

HUSKAT
Miljøbilen kommer på Torvet
mandag 18. december kl 19-20

Vi har modtaget:

Katrine 70 år

Hold jeres yderdøre og porte låst
og lukkede - tyveknægte på spil
Uheldigvis er der personer i
gang med at bryde ind, hvor
de kan se deres snit til det.
Det sker i ejendomme på
Christianshavn, Holmen og
Christiania. Og det ser ud
til, at de er så nærgående at
det sker selv om der er nogen
hjemme. Eksempel:
“...jeg h ø r te l ar m f ra
mit ene rum, nogen rev i
stuedøren ud mod trappen.
Nu har den lejlighed 2 døre
ud til trappen, så jeg åbnede
den anden og så en mand
i fuld sving med at bryde
min dør op. Jeg råbte tyv....
og så flygtede han ned ad
trappen. Heldigvis..... jeg
ringede til politiet, men de
var ligeglade.”
Det er vigtigt at holde gadedøre, porte, lave altandøre,
og vinduer låst og lukkede,
det er for stor en fristelse
for svage sjæle, hvis de kan
komme ind.
Ved at snakke om det er
det kommet frem, at der
også har været en del indbrudsforsøg også på Holmen.
Hos en dame havde røverne
forsøgt sig 3 gange. Og på
Christiania har der været

mange indbrud og forsøg på
indbrud.
Nogle steder på Christianshavn prøver tyvene at
komme ind gennem altanerne.
I gamle dage gik ordenspolitiet rundt i gaderne, nu
er der ingen, der ser noget
som helst. Man bliver bedt
om at sætte alarmer og overvågning op og må så håbe det
bedste.
Er der nogen der har nogle
gode ideer?
En gammel christianshavner

Avisen har forhørt sig lidt
omkring og fik det forslag,
at man skal google: kriminalpræventive råd, indbrud
og få gode ideer til, hvordan
du selv kan sikre dig bedst
mulig.
Politiet kan intet gøre
medmindre du tager en på
fersk gerning.

27.november: Kristine Nielsen fortæller om Marilyn
Monroe
4. december: Klubdag - med kage.
11. december: Gløgg og æbleskiver på Christianshavns
Færgecafe (tilmelding påkrævet)
18. december: Julefrokost på Restaurant Kareten
(tilmelding påkrævet)
8. januar Klubdag med kage
15. januar Jonna Sylow forklarer om “Go’ mad.....godt
liv” - kost og ernæring
22. januar Poul Ibsen fra Danske Seniorer forklarer
pensions osv regler - og svarer på spørgsmål
29.januar Franz Leander - 2 noveller - Helle Helle og
Dorte Nors

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

Christianshavneren
bydelsavis

gen kan som Katrine malende beskrive Halvfjersernes
Christianshavn med Kofoeds Skole og de små lokale
butikker og en pulsende
mangfoldighed af allehånde
personligheder i dens kølvand. Kære Katrine Foxtrot – Nannas Mor –Oscars
Mamma – Herluf Jensenius’s
barnebarn -Fru rockbasisist
Willi Jönsson. Tak fordi du
førte mig herud på ”Havnen.”
Tak for marskandisertiden
som Fruerne Kluns. Tak fordi jeg måtte være din Coma
–søster i Cirkus Himmelblå.
Det var der du udførte din
uforgelmmelige omvendte
Streaptease!
Knus fra din Havne
Havfjerser Veninde
Anne Marie Helger

Første søndag i advent tændes
juletræet på Christianshavns
Torv

PS: vær også vagtsom når
du skal med metroen, der er
tricktyve - hilsen fra en der
blev berøvet stort.

Deadline til næste nummer
25. januar 2018

En autentiske Christianshavnsk Herlighedsværdigfuld Kunstnerinde af de
lysende skuespillersken
Katrine Jensenius fylder
Halvfjers d. 7.12.17
En kvinde der i den grad
har sat sit præg på vor elskede by i byen.
Som Slumstormerske af
Sofiegården. Som Protektrice
for Gasolin. Som opildnende
menigt medlem af Solvognen. Som videreforførelske af den sagnomspundne
marskandiserdronning Elly
Larsen’s bix ”Alladin’s Hule”.
Som Christianshavsbeboerhus kulturevent aktivøse
med store gæsteoptrædender
af
Natholdet’s John Mogensen musik-forestilling
og Styrmand Volter’s børne
jule jubel forestillinger. In-

Søndag den 3. december
inviterer Christianshavns
Lokaludvalg traditionen
tro til juletræstænding på
Christianshavns Torv. Vi
inviterer alle til at være med,
når lysene på træet tændes.
Arrangementet begynder
kl. 16.00, hvor juletræet
tændes, og vi sammen synger
og danser om træet. Derefter synger Christianshavns

Agtpågivenhed tilrådes....

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
Jette Nielsen
Kitty Bendixen
Sidsel Winthrop
Ole Kjær Nisted
Bo Sørensen (web)

Børnekor julesange, og der
vil være uddeling af gløgg,
kakao og juleboller.

Alle er velkomne

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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Affaldet kan bruges igen,
men hvordan?
Åbent Hus er den 6. december kl. 15 til kl. 18 hos
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
Inden længe står jule for
døren. Og selv om det måske
ikke lige er et juleønske,
så smider vi fortsat meget
affald ud, som ellers kan
genanvendes – madaffald,
emballage og indpakning
mm.
Flere borgere på Christianshavn og i Indre By
har i efteråret hørt om, at
Københavnerne nu skal til
at sortere Bio-affald, altså
affald, som kan genanvendes
og ikke længere brændes.
Men flere boliger i Indre
By og på Christianshavn er
lige nu ikke med i ordningen.
Enten på grund af for lidt
plads i baggården eller få
lejligheder i ejendommen.
Og hvad gør man så? Og
hvad med alt det andet affald, som kan genanvendes?
Metal, glas, pap, plast mv.?
Og hvordan får man plads
til at sortere i hjemmet? Og
hvor kan vi aflevere affaldet?

Hvad bliver der af affaldet og
hvad bliver det til?
Det vil Miljøpunktet gerne
give nogle svar på, uanset om
du allerede så småt er i gang
med at sortere dit affald til
genbrug eller blot gerne vil
få inspiration til at komme
i gang. Vi har også gode råd
til at minimere affaldet.
Københavns Kommune er
med og klar til at give svar
på spørgsmål om bioaffald.
Vi håber at se dig til Åbent
Hus og lidt julegodt den 6.
december kl. 15 til kl. 18
hos Miljøpunkt Indre By
& Christianshavn, Regnbuepladsen 7, st. tv. 1550
København V.
Vi vil gerne hjælpe med
at give dig svar på dine
spørgsmål om affald, sortering og genbrug. Du kan også
se vores udstillingen af beholdere, som giver mulighed
for at sortere i dit køkken og
hjem, også selv om pladsen

er trang. Du kan også høre
om vores andre indsatser for
et bedre miljø, mere natur
og bæredygtighed i lokalområdet.
Pressen: Kontakt vedrørende arrangementet
til Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn, centerleder
Marianne Spang Bech på
mobil 29110030 eller mail
marianne.spang@a21.dk

Om Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
Vi arbejder for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også giver
kommende generationer mulighed for at få ren luft, vand, jord mv. Miljøpunkt Indre By & Christianshavn er støttet
af Indre By og Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og samarbejder med blandt andet kommunale
forvaltninger, andre miljøpunkter og lokaludvalg i København, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer
samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 og de 17 verdensmål.

Christianshavns Bibliotek indskrænker midlertidigt
den selvbetjente åbningstid
Efter en periode med uro og
hærværk, i den selvbetjente
åbningstid, har Christianshavns Bibliotek besluttet
at lukke biblioteket, når
personalet går hjem. Samarbejdet mellem biblioteket og
SSP bliver intensiveret for at
finde en langsigtet løsning på
problemet.
Ødelagte bøger og spil,
knækkede CD’er og cigaretskodder i sofaen. Det har
desværre været et syn som
personale og brugere på
Christianshavns Bibliotek
er mødt ind til om morgenen
de sidste mange uger. Som en

midlertidig løsning har biblioteket besluttet at lukke og
slukke efter den betjente åbningstid, mens en mere langsigtet strategi udarbejdes.
”Det er desværre grupper af
unge uromagere, der fylder
negativt på biblioteket i den
ubemandede åbningstid, og
vi bliver nødt til at stoppe
op og finde ud af, hvordan vi
kan løse problemet ’her og
nu’ og på sigt forebygge uønsket opførsel på biblioteket”
fortæller Jan Henriksen,
leder i Kultur & Idræt Christianshavn - Vestamager.
Intensiveret samar-

bejde mellem biblioteket
og lokale nøgleaktører
Christianshavns Biblioteks
åbningstid, fra kl. 8 om morgenen til 22 om aftenen, har
været en velkommen udvidelse af bibliotekets tilbud og
mange borgere har benyttet
sig af de fleksible låne- og
afleveringsmuligheder. Indskrænkningen af den selvbetjente åbningstid er derfor
en midlertidig løsning, indtil
et forbyggende samarbejde
mellem biblioteket og SSP
er oppe at køre. SSP er et
samarbejde mellem politiet,
Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen, Socialforvaltningen,
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
samt Kriminalforsorgen.
”Vi vil på en ikke-konfliktoptrappende måde sikre
at biblioteket er et rart og
trygt sted at være for alle.
På den korte bane betyder
det, at Rådhusvagten vil
gøre runderinger på biblioteket og sørge for, at folk
opfører sig ordentligt, og at
vi afleverer de optagelser vi
har fra overvågningskameraerne til politiet. På den
lange bane ser vi løsningen

Christianshavn fejrer 400 års jubilæum
Der er løbet meget vand i
kanalerne siden Christian
den 4. grundlagde Christianshavn i 1618. Til næste
år fejrer bydelen 400 års
jubilæum og det skal fejres
med et brag!
Under overskriften ”Christianshavn i bevægelse”
skydes jubilæumsåret i gang
med en storstilet Nytårskur lørdag den 6. januar
kl. 18.00-24.00 i Hal C. Her
vil man bl.a. kunne opleve
ægte Freestyle Rap Show
om Christianshavn med
Per Vers og live-musik med
Katinka og Gasoline.
Bag nytårskuren står
Christianshavns Jubilæumsudvalg og Christianshavns
Lokaludvalg. Foruden underholdning vil der også være
jubilæums- og nytårstaler
samt uddeling af den spændt
ventede Anerkendelsespris
ved Christianshavns Lokaludvalg.
Nordea-fonden har støttet
jubilæet med et fornemt
beløb, så der kan afholdes en

række arrangementer og aktiviteter, der skal kulminere
i en stort anlagt festweekend
den 17.-19. august 2018.
Støtten giver Christianshavns Lokalhistoriske
Forenings jubilæumsudvalg
mulighed for at koordinere
de mange oplevelser, som i
årets løb skabes af frivillige,
kunst- og kulturinstitutioner, foreninger, kunstnere,
historikere, skole, institutioner og mange andre, som
allerede nu er i gang med
at forberede et brag af en
jubilæumsfejring og sætte
Christianshavn i bevægelse.
Flere gode historier, kunstværker, steder og aktiviteter vil blive åbnet op, når
bydelen sætter sig selv i
spil og i august inviterer til
særlige christianshavnske
oplevelser fra fortid og nutid.
Vil du være med til at
sætte Christianshavn i bevægelse, så skriv til:
christianshavn400aar@
gmail.com

Pernille Kaalund i gang med forberedelserne
til fotobogen Christianshavn bag facaderne,
der udkommer i jubilæumsåret

i et intensiveret samarbejde
med SSP, herunder politiet
og gadeplansmedarbejdere”
fortæller Jan Henriksen og
påpeger, at der allerede er
et godt samarbejde på vej
mellem nøgleaktører på og
ved Christianshavns Torv.
Nye midlertidige åbningstider på Christianshavns
Bibliotek:
Mandag – Onsdag: kl. 8 –
18 (betjent åbningstid: kl.
12 – 18)
Torsdag – Lørdag: kl. 8 – 15
(betjent åbningstid: kl. 11
– 15).

Søndag: selvbetjent åbningstid: kl. 8 – 15
Kontakt:
For henvendelser til Jan
Henriksen, leder af Kultur & Idræt Christianshavn Vestamager:
E-mail: Za0v@kff.kk.dk /
Tlf.: 3045 4161
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Debat & Læs....
Demokrati er vigtigt også
mellem valgene
Af Lave K. Broch, aktiv i Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By og 1. suppleant til EU-parlamentet for
Folkebevægelsen.

Nu har der lige været kommune- og regionsrådsvalg, og
det var vigtigt, at vi brugte
vores stemmeret. Men det er
mindst ligeså vigtigt, at vi er
aktive imellem valgene. EUtilhængere siger af og til, at
EU er en politisk kampplads
på linje med kommuner,
regioner og Folketing. Men
de glemmer, at EU faktisk
indskrænker demokratiet
på kommunalt, regionalt
og nationalt niveau. KL
har lavet undersøgelser
der viser at ca. halvdelen
af alle dagsordenspunkter
på kommunalt niveau er
påvirkede af EU. Det samme
gør sig gældende på regionalt niveau. På det nationale
niveau er det formentlig
et flertal af lovene, der er
påvirkede af EU. Men derudover er der mange EU-love
og beslutninger, som aldrig
behandles af Folketinget. I
2014 blev 90 % af EU’s nye
regler aldrig behandlede af
Folketinget. Mange politikere var bekymrede, men
på trods af dette støtter de
fleste folketingspolitikere

endnu mere magt til EU. Vi
har brug for internationalt
samarbejde. Men den centralisering af magt, som
der sker med EU er farlig
for vores demokrati. Det er
derfor på tide at magt flyttes
tilbage fra EU. Vi skal finde
en metode, hvor vi samarbejder internationalt uden at
demokratiet afvikles. Derfor
støtter vi i Folkebevægelsen
et tættere nordisk samarbejde, Europarådet og FN samtidigt med, at vi takker nej til
EU-staten. Hvis du er enig
vil jeg anbefale, at du bliver
medlem af Folkebevægelsen
mod EU på Christianshavn
og i Indre By.
Du kan ringe til Folkebevægelsen på tlf. 35 36 37 40
eller sende en mail til fb@
folkebevaegelsen.dk, hvis du
vil høre mere om os.
Man kan få et prøvemedlemskab for kun 50 kr. for hele
2018.

Kommunevalget 2017
Kommunalvalget er nu
overstået - resultaterne for
alle kommuner optalt og
lokumsaftalerne omkring
konstituering og fede udvalgsben stort set på plads.
Landsresultatet er vel også
almen kendt . Nu er kommunalvalg og landsvag jo ikke
det samme – lokaler problemstillinger spiller også

ind – men der som regel en
fælles tendens på landsplan.
Her på Christianshavn faldt
stemmerne som det ses ovenforf. En marginal fremgang til Socialdemokraterne
(0,4%), en tilbagegang t DF
(1,5%) og Venstre (1,6%) og
et rigtigt godt valg for Alternativet (11,2%) indebærer,

at nok er Socialdemokratiet
lige præcis stadig det største
parti lokalt, tæt fulgt af
enhedslisten (der iøvrigt
mistede 4,4%) – men totalt
set har partierne til venstre
for Socialdemokratiet (SF,
EL og alternativet) 41,3% af
de lokale stemmer. Vælger
Socialdemokraterne at definere sig som et venstrefløjs-

Parti
A Socialdemokratiet
B Radikale Venstre
C Det Konservative Folkeparti
D Nye Borgerlige
E Christiania-Listen
F SF - Socialistisk Folkeparti
G Kærlighedspartiet (Regnbuefolket

I Liberal Alliance
J Hampepartiet

København kan sagtens
vokse, uden at der samtidig
bliver prioriteret en masse
unødig plads til brede veje
og parkeringspladser. Det
bør ske på Refshaleøen, som
SF vil gøre til landets første
bilfrie bydel.
- Hvis vi vil have renere
luft, er vi nødt til at sørge for,
at københavnerne får færre
og ikke flere biler. Her er det
afgørende, hvordan vi bygger. I København er cyklen
i forvejen det foretrukne
transportmiddel, og på sigt
skal vi have langt flere biler ud af byen. Det kan vi
sagtens tænke ind i byplanlægningen, siger Sisse Marie
Welling, politisk leder af SF
i København og spidskandidat.
Derfor foreslår SF, at vi
bygger landets første bilfrie
bydel på Refshaleøen. Her
skal bilen være overflødig
for borgerne, som i stedet
skal klare sig med cykler,
en ny metrostation, hyppige busafgange og enkelte
faste parkeringspladser til
delebiler.
- Vi har en unik mulighed
for at skabe en ny og fantastisk bydel, hvor beboerne
nemt og hurtigt kan komme
rundt i byen på cykler eller
med offentlig transport, siger
Sisse Marie Welling.
SF vil fremsætte forslaget

i forbindelse med, at der skal
laves ny kommuneplan for
området.
- Jeg tror rigtigt mange
med glæde vil undvære
bilen, hvis de kan komme
til at bo i en spirende bydel,
hvor børnene ikke risikerer at blive kørt ned, når
de krydser vejen, og hvor
luftforureningen er på et
minimum, siger Sisse Marie
Welling.
Planen er at bygge forholdsvist tæt i området, fordi der ikke skal afsættes
plads til brede veje og biler.
Selvfølgelig med tanke på at
der også skal være grønne
områder. En forudsætning
for at bygge tæt er dog, at
der kommer en metrostation
til området, da det såkaldte
stationærprincip betyder,
at man kun må bygge tæt,
hvis byggeriet er tæt på en
station.
- Det er udtryk for en
forældet tankegang, at vi
bygger én parkeringsplads,
hver gang vi bygger en lejlighed. Refshaleøen skal
bebygges inden for de næste
par år, derfor er det oplagt
at gøre den til et mekka for
københavnere uden biler,
siger Sisse Marie Welling.

poul

Kandidatlister

H En Død Hest

SF: Refshaleøen skal
være landets første bilfrie
bydel

parti, vil det give et lokalt
flertal på 66,9%. Tanker t
eftetanke. Lad os se, hvordan
dette udmøntes i den praktiske politik de næste 4 år.

K Kristendemokraterne
L Lavere skatter og afgifter
M Byrådslisten
N Nationalpartiet
ODansk Folkeparti
P Stram Kurs
Q Feministisk Initiativ
R Kommunisterne i København
T Schiller Instituttets Venner
U Sunshine Partiet
V Venstre, Danmarks Liberale Parti
Y Det Tavse Flertal
Z Fabeldyret - Livstidspræsident
Æ Dovne Robert
Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å Alternativet

Stemmetal

Procenter

1.839
+226
616
-51
329
+66
41
+41
187
+187
570
-6
21
+21
3
+3
285
+65
25
-8
10
+3
1
+0
0
-1
12
+12
197
-74
4
+4
44
+44
37
+9
5
-12
3
+2
554
-42
0
0
1
+1
3
-12
1.601
-101
805
+805

25,6%
+0.4%
8,6%
-1.8%
4,6%
+0.5%
0,6%
+0.6%
2,6%
+2.6%
7,9%
-1.1%
0,3%
+0.3%
0%
0.0%
4,0%
+0.6%
0,3%
-0.2%
0,1%
0.0%
0%
0.0%
0%
0.0%
0,2%
+0.2%
2,7%
-1.5%
0%
0.0%
0,6%
+0.6%
0,5%
+0.1%
0,1%
-0.2%
0%
0.0%
7,7%
-1.6%
0%
0.0%
0%
0.0%
0%
-0.2%
22,2%
-4.4%
11,2%
+11.2%

(+/-)

(+/-)
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Posegruppens
logokonkurrence

Samlingspunkt Indre By
Samlingspunkt Indre By på
besøg hos det spændende
Nordsø Records v. Nordhavn
og høre om og se hvordan
vinylplader bliver lavet og
produceret samt nyde den
smukke udsigt fra Konditaget Lüders. Kom ind og
få vores nye program for
december måned hvor vi
har spændende foredrag,
aktiviteter, kulturelle ture
og julehygge med gløgg og
æbleskiver mv.
Vi holder til i det hyggelige
Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 2 sal, 1466
Kbh. K og er et kulturelt
værested for pensionister i
København.

Aktivitetskalender
december 2017
Vi bestræber os på, at der
er gymnastik hver mandag
fra kl. 11.
VIGTIGT: Med hensyn til
mad/ture er det vigtigt at
melde sig til senest 2 dage før
på tlf. 60 57 07 69/60552353
eller mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

13.00.
Tors. D. 7: Hygge og snak,
Patchwork/syværksted. Evt.
film efter eget valg
Uge 50
Man. D. 11: Hygge og samvær. Besøg hos Galleri Tuxen
kl. 13 til dem der ikke har
besøgt dette helt unikke
Københavnermuseum i
Snaregade (der ligger i forlængelse af Magstræde).
Tirs. D. 12: Hygge, frokost
og film.
Tors. D. 14: Kl. 11 går vi en
tur til Helligåndskirken´s julebazar, hvor Samlingspunktet giver et glas gløgg, kaffe,
te eller varm kakao. Herefter
tager vi hen til Royal Copenhagen på Amagertorv og ser
julebordene.

Uge 51
Man. D. 18: Samlingspunktets julefrokost og Steen´s
banko. Kl. 11. Nærmere info
følger.
Tirs. d. 19: Kom og spis morgenmad og julehygge i Samlingspunktet. Bemærk åbningstiden 9.30-13. (vigtigt
med tilmelding)
Januar uge 2
Man. D. 8: Hygge og snak,
evt. film efter eget valg
Tirs. D. 9: Frokost, Patchwork/syværksted og hygge
og snak
Tors. D. 11: Hygge, snak og
film.

Logo-konkurrencen for Plastikposefrit Christianshavn,
hvor alle under atten år
kunne deltage, er afsluttet
og vinderen er fundet, det
blev Isabella fra Børnebyen.
Belønningen er lækre flødeboller og overlevering af
disse vil ske i januar, og vi
bringer billeder i februaravisen.

Posegruppen
Nonprofit gruppen Plastikposefrit Christianshavn
stiler mod et Christianshavn
frit for plastikposer. Efterhånden består den af en del
mennesker. Vi mødes hver
første lørdag i måneden
kl. 13, i Christianshavns
Beboerhus. Obs dog ikke i
januar, for da er huset lukket den første lørdag. Vi syr
indkøbsposer af brugt tøj,

stempler dem med vores nye
flotte logo, og uddeler dem til
hvem der vil have dem.
Vi er allerede mange men vil
gerne være endnu flere, så
kig hen i Beboerhuset den 2.
december kl. 13, eller skriv
til tanja.fox@hotmail.com
Kærlig hilsen Posegruppen

VI TÆNDER JULETRÆET

på Christianshavns Torv
søndag den 3. december kl. 16.00

Uge 49
Man. D. 4: Hygge og snak,
malerworkshop v. Kirsten
Syberg. Evt. film efter eget
valg
Tirs. D. 5: Hygge, sandwich,
gløgg og æbleskiver samt
foredrag af Torben Frandsen
Crime tour- inde i Huset. Kl.

Christianshavns Børnekor
Gløgg, varm kakao og juleboller
doneret af Super Brugsen, Irma og Lagkagehuset
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Mødrehjælpens juleindsamling til sårbare familier
åbner onsdag
de søger hjælp hos os. Det
er forældre, som for alt i
verden vil give deres børn en
god jul, men de har så lille
en økonomi, at de ikke kan
lægge til side til julen. Vi får
breve fra mødre og fædre,
som har et madbudget på
200 kroner om ugen,” siger
Mads Roke Clausen, der er
direktør i Mødrehjælpen.
Familierne har ofte flere
forskellige problemer at
slås med. Kronisk sygdom
hos børn eller forældre og
ustabile arbejdsforhold går
igen i ansøgningerne. Samtidig har de familier, som
bliver godkendt til støtte
fra Mødrehjælpen, været igennem en særligt belastende
begivenhed i det seneste år.

Flere børnefamilier søger
julehjælp i Mødrehjælpen
i år end sidste år. Organisationens årlige indsamling åbner på onsdag.
“Jeg håber sådan, at I kan
hjælpe os, så vi kan få glæden
tilbage, for vi trænger til, at

der sker noget positivt i
vores hjem.”
Sådan skriver en mor til to i
sin ansøgning om julehjælp.
Igen i år stiger antallet af
forældre, som søger om hjælp
hos Mødrehjælpen for at
kunne give deres børn en god
jul. 4.396 personer har nu

søgt julehjælp. Det er seks
procent flere end på samme
tidspunkt sidste år.
Endnu flere familier
søger julehjælp
”Vi ser desværre igen en
stigning i antallet af familier, som er så pressede, at

Julen er hård og fuld af
afsavn
”For de fleste af os er julen en
særligt hyggelig tid, men for
disse familier kan den være
ekstra hård, fordi det bliver
tydeligt hvor lidt, familien
har at gøre med. Det er en tid
med endnu flere afsavn end
resten af året – både for de
voksne og for børnene. Der
kan vores julehjælp være et
lille plaster på såret,” siger
Mødrehjælpens direktør,
Mads Roke Clausen.

FAKTA
Sådan kan man støtte Mødrehjælpens juleindsamling:
•
•
•
•
•
•

Sms JUL til 1231 og støt med 150 kr.
Støt på www.mødrehjælpen.dk/jul
Det får man i julehjælp hos Mødrehjælpen
400 kroner til gave pr. barn
300 kroner til julemiddag, hvis der er 1 barn i familien
100 kroner ekstra for hvert barn, hvis der er flere
end 1 barn i familien

”Vi kan desværre kun
hjælpe de allermest trængte
familier, som slås med en
række problemer. Forældrene fortæller, at deres
største ønske er at give deres
børn en god jul og måske
en gave. Det piner dem, at
de ikke har økonomien til
det. Det er tidligere lykkedes at hjælpe alle de værst
stillede familier takket være
bidrag fra tusindvis af danskere, som også synes, at
alle børn fortjener en god jul.

Forhåbentlig lykkes det også
i år,” siger Mødrehjælpens
direktør, Mads Roke Clausen.
Ud over den økonomiske
hjælp tilbyder Mødrehjælpen
alle ansøgere rådgivning
i det nye år, så de på længere sigt kan forandre deres
grundlæggende situation til
det bedre.
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Ramt af byen

Byræv - fra DACs hjemmeside.

I disse år rammer mange
flytterier byen, og en del af
disse er fra ét bykvarter til
et andet.

Nyt fra Lokaludvalget
December 2017
Det siddende Lokaludvalg
nærmer sig slutningen af
sin regeringsperiode. Til
marts 2018 skal der vælges
nyt. LU har 23 medlemmer, hvor borgerepræsentationens partier hver vælger
et. De resterende vælges
af lokale foreninger på et
repræsentantskabsmøde,
hvor foreningerne kan indstille kandidater. Det er nu,
kandidaterne skal opstilles.
Har DU lyst til at være med
til at præge fremtiden for vor
lille bydel, så er det derfor
også nu, du skal se at blive
opstillet. Få mere at vide om,
hvordan på vort sekretariat.
Og hvad kan vi så stille dig
i udsigt? Næppe noget for
levebrødspolitikere – for der
er absolut ingen aflønning i
dette. Men spændende arbejde, gode – og som regel fair
– drøftelser og ind i mellem
reel indflydelse. Mest noget
for ”ildsjæle”. Lokaludvalgene vinder frem – det er
stedse hyppigere, man på
Rådhuset ser fornuften i at
rådføre sig med lokalsamfundets repræsentanter.
Samtlige politikere ved vort
vælgermøde for nylig var
også enige om at styrke
Lokaludvalgenes status i
den kommende periode. Så
det bliver en spændende valgperiode at være med i. Det
ville også være godt med en
bedre aldersmæssig spredning, ligesom kønsfordelingen
endnu ikke er helt ligelig.

Men selvom det siddende
lokaludvalg synger på næstsidste vers, er der stadig
gang i den: Der har været
mange – ikke helt sammenfaldende – meninger om,
hvordan vort lille torv kan
blive et godt midtpunkt i
bydelens liv. For at få drøftet
og forventningsafstemt de
mange meninger, arbejder
en gruppe under Lokaludvalget med at indbyde til et
debatmøde lige ind i næste
år om emnet. Udkommet
skulle så forhåbentligt blive
en fælles arbejdsgruppe, der
kan presse på for at vi får
det torv, vi fortjener. Så følg
med på vor hjemmeside, så
du ikke misser mødet.
Papirøen er højaktuel –
de nuv. stadeholdere har
holdt afskedsfest og efter
Nytår rykker bulldozerne
ind. Men der er stadig løse
ender. Bl.a. de 4.000 m2,
som kommunen har reserveret forkøbsret til kulturelle
formål og muligheden for at
flytte biblioteket. Ingen af
delene fandt gehør i budget
2018. Det er nu Kultur- og
fritidsforvaltningens plan
at søge biblioteket optaget på overførselssagen til
marts (fordeling af bevilgede
midler, som ikke blev brugt
i 2017). Fra LUs side har vi
understreget betydningen
af at løse infrastrukturproblemer, så det stadig

bliver nemt for Christianshavnerne at bruge deres
bibliotek. Til de kulturelle
formål (de 4.000 m2), har
man kontakt med en spændende svensk virksomhed,
som gerne vil leje sig ind.
Aftalen er, at forvaltningen
arbejder videre med sagen og
kommer med input til Lokaludvalget så betids, at vi kan
nå at behandle det, inden vi
afgiver vores indstilling til
overførselssagen.
Det ikke nogen hemmelighed,
at Christianshavns fejrer
400 års jubilæum i 2018.
Gennem LUs repræsentanter i arrangementskomitéen
har vil indvilliget i at skyde
festlighederne i gang sammen med vores vanlige Nytårskur – der derfor bliver
en endnu større fest end
sædvanligt – se mere herom
andetsteds i avisen.
Lokalt har vi også vores egen
”overførselssag” – sidste år
tog vi hul på en ny skik,
nemlig at fordele uforbrugte

midler som en anerkendelse
til personer og organisationer, der har gjort en særlig
indsats for bydelen. Dette
sker også i år. Priserne (hvis
størrelse i sagens natur ikke
kendes endnu) vil blive uddelt ved Nytårskuren.
På Christianshavn har vi
nu i flere år haft stor glæde
af et elektronisk borgerpanel, hvor vi hurtigt og
med rimelig sikkerhed har
kunnet indhente et stort
antal borger’s mening om
aktuelle emner. Af tekniske
grunde skal dette nu fornys.
I vil derfor snart modtage
en e-mail i jeres inbox med
opfordring til at tilmelde jer.
Gør det! I hjælper jer selv
ved at hjælpe os til at få et
sikkert grundlag for at viderebringe lokalsamfundets
ønsker.
God Jul og et lykkebringende
Nytår til jer alle!
poul

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.

Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27B flytter i begyndelsen af 2018 til BLOX
overfor Langebrogade,
hvortil vi snart kan cykle og
gå over en ny havnebro.
Nu er det sidste chance for
at se en DAC udstilling i den
gamle Strandgade bygning.
Indtil 28. februar 2018.
Udstillingen hedder ”Ramt
af byen – fotos af levende
steder” og viser gennem et
væld af fotos fra Danmark og
andre lande samspillet mellem byhuse og mennesker.
Dette samliv, der bestandig
udvikler sig, bliver sjældent
som planlæggerne planlagde, og også dyrene gør
deres til at forandre byen
i ovarraskende retninger.
Blandt andet er en del ræve
blevet byræve.
”Først skaber vi byen, så
skaber byen os” skriver DAC,
men det levede byliv forandrer også til stadighed byen,
som vi lokalt kan se i det
konstant foranderlige Christianshavn.
Udstillingen har tre temaer:
”Møder, Strømme og Grænser. Møder mellem mennesker og ”natur” i byen,
byens mødesteder i torve og
gadekryds, grænser mellem
offentligt og privat, mellem
sociale grupper og mellem
kvarterer med huse i forskellige aldre og kvaliteter.

Udstillingen opfordrer os til
at tale med hinanden om,
hvordan byen påvirker os,
hvordan vi bruger den nu,
og hvordan vi ønsker byen
udviklet.
Det kan vi så tale om privat.
Det kommer der dog ikke
noget ud af i bybilledet, før
vi går sammen og forlanger
vore meninger om byens
udvikling hørt og respekteret. Det kan være meget
svært, fordi der altid er store
kapitalinteresser i byudviklinger, kapitalinteressersom har folk til at skaffe sig
lydhørhed hos planlæggerne.
At det dog er muligt, viser
christianshavnernes indsats
i enkelte tilfælde. At ejerne
sejrer over brugerne er dog
desværre hovedregelen.
owu

- Også som byræv
går jeg mine egne
veje
- og har hjemme
alle steder og ingen steder
i menneskets
nyligt opfundne
natur
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Gaven, der giver igen!
Giv en særlig julegave fra Røde Kors
Leder du efter en særlig
og helt unik julegave? Så
besøg den nye Røde Kors
butik - Gavebutikken på
Christianshavn. Her kan
du købe gaven, der giver
igen.
”Hvor kan jeg købe en ganske særlig julegave i år?”
Hvis du går og tumler med
den tanke – og samtidig vil
støtte et godt formål – vil vi
anbefale et besøg til Røde
Kors’ nyeste butik i København, der ligger på Torvegade 38 på Christianshavn.
Butikkens ruder oser af
julestemning, og julelys og
grankogler ligger henslængt
mellem de flotte varer, der
bare venter på at blive forvandlet til lækre gaver.
Og der er tale om helt særlige gaver, for Gavebutikken
på Christianshavn sælger
gaven, der giver igen:
”Når man køber en julegave fra Gavebutikken på
Christianshavn, giver man
en helt unik og personlig
julegave med sjæl og historie. Samtidig giver man en
gave til de mest sårbare, for
butikkens overskud kommer dem til gavn. Blandt

andet går overskuddet til at
uddele julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier
og afholde en julefest for
ensomme den 24. december.
På den måde sælger butikken gaven, der giver igen, da
den skaber juleglæde mange
gange,” forklarer Ole Mikkelsen, der er udviklingschef
i Røde Kors Hovedstaden.
Butikken sælger særligt udvalgt brugskunst, bolig- og
køkkenudstyr, nips og andre
accessoires. Når man finder
den helt rigtige gave, bliver
den pakket flot ind med
til-og-fra-kort og bånd og
sløjfe, så den er helt klar til
at komme under juletræet,
på bordet til årets pakkelege
eller som adventsgave.
Kan man ikke finde den
helt rigtige gave, sælger
butikken også gavekort, så
modtageren selv kan vælge
julegaven, der giver igen.
Giv din julegave til Gavebutikken på Christianshavn
Som kunde i Gavebutikken
på Christianshavn giver
man samtidig klimaet en
julegave:
”Mange af gaverne på butikkens hylder er blevet givet

til andre, inden de er blevet
doneret til Røde Kors. Så
når man giver en gave fra
Gavebutikken på Christianshavn, er det en bæredygtig
gave, som er med til at skåne
miljøet,” siger Ole Mikkelsen
og fortsætter:
”Så hvis man får en julegave
i år, der ikke helt er sagen, er
man altså yderst velkommen
til at donere den til Gavebutikken på Christianshavn, så
den kan blive til gaven, der
giver igen.”
Som med alle andre Røde
Kors butikker er Gavebutikken på Christianshavn
drevet af frivillige, og butikkens overskud går til
hjælpearbejde i Danmark
og til nødhjælpsarbejde ude
i verden.
                                                                                                                                                     
Gavebutikken på Christianshavn ligger i en smuk
gammel 1700-tals bygning
på hjørnet af Torvegade og
Christianshavns Kanal. Med
masser af skæve vægge og
Christianshavnerstemning.
I lokalerne har der også
tidligere været gavebutik. I
mange år solgte Brøste gaver
fra lokalerne og senest har
butikken Inblik solgt ting til
hjemmet.

Godt nydt til ømme fødder
Roccamore laver behagelige høje hæle
Roccamore har en mission om at lave behagelige
høje hæle.

topædiske Research Center
til at være 44% bedre at gå
i end almindelig høje hæle.

Vores smukke højhælede sko
har indbyggede ortopædiske
såler, der er udviklet i samarbejde med en ortopædisk
specialist og former fødderne
til at gå så anatomisk korrekt som muligt.
Vores soler blev for nyligt
certificerede af Hvidovre Or-

Roccamore’s grundlægger
Frederikke Antonie Schmidt,
er uddannet designer fra
Polimoda, Firenze, hvor hun
boede og arbejdede i 6 år for
bla. Ferragamo, MaxMara,
Shiatzy Chen og Chie Mihara indtil hun i 2014 vendte
hjem til København for at

tage en Bachelor i Marketing
og starte roccamore.
Vi har en pop up butik på
Christianhavns Kanal 2,
hvor I kan finde os frem til
20. december. Kom forbi og
prøv selv skoene.
Åbningstider: mandag fredag 10:00-17:30.

Billeder udstilles

Hammerbak satser 100% på
Christianshavn 1957 - 2017 Christianshavn og Vesterbro
Generationsskifte:
Stifterne af Home Bjerregaard & Co. går på pension, og ejendomsmægler
og medindehaver Michael
Hammerbak går solo
og viderefører ’hjertebørnene’ Home Vesterbro
og Home Christianshavn.
Planen er at fortsætte
og videreudvikle godt
mægler-arbejde med et
sammentømret team - og
så satser han på køberrådgivning

Billedkunstner Søren
Birk Pedersen og forretningen Cibi e Vini i
Torvegade 28. 1400 Kbh.K
vil fra fredag den 5. januar begynde fejringen af
Christianshavns 400 års
jubilæum med at udstille
billeder fra Christianshavn, 1957 - 2017.
Der vil blive udstillet et par
nye billeder hver 14 dag.
Vi begynder med et par
billeder fra 1997, hvor B&W
s motorfabrik var revet ned,
og Christiankirken lå frit
skrabet og alene på det store
areal.
De vil blive efterfulgt af
nye billeder hver fjortende
dag af de efterfølgende motivkredse, i vilkårlig orden:
Udsigt over Wilders Plads
omkring 1960, Trangraven
1980 – 1983, Vor Frelser
kirke set Fra Refshalevej,
Kareen Firkanten set fra
Trekanten og Bodenhoffs
Plads, Operaen, Asiatisk
plads, Den grå Hal, Rockmaskinen i Fredens Ark
1981, Den unge Søren Birk

Christians kirken ca. 1997. olie på lærred

Pedersens tusch tegninger
fra Overgaden neden Vandet
1957- 1959. Interiør og eksteriør af Vor Frelser Kirke
og endnu ikke fastsatte
temaer fra Christianshavn.
Tekst:Søren Birk Pedersen

400 års jubilæum
Christianshavn blev
grundlagt i år 1617, altså
for 400 år siden, det bliver
fejret i 2018.
Lørdag den. 6. januar bliver jubilæumsåret skudt i
gang ved en fest i Hal C på
Arsenaløen.
Den 17. – 19. august 2018
bliver der en stor fejring af
begivenheden i Torvegade.

En af Københavns største
ejendomsmæglervirksomheder Home Bjerregaard
& Co., som står bag 14
Home-butikker i Københavnsområdet, overlader
fra årsskiftet roret til lokale
og kendte ansigter i Home.

Sundby, Home Sundbyvester
og Home Frederiksberg på H.
C. Ørstedsvej.
Blandt mest mangfoldige
områder i København
Han har også planer om at
udnytte potentialet i de synergier, der er imellem Vesterbro og Christianshavn.
”Områdets beboere minder
på mange områder om hinanden, idet det nok er nogle
af de områder i København,
der er mest mangfoldige,”
uddyber Michael Hammerbak.

Duoen Jens Bjerregaard og
Jens Saugstrup har været
med i Home siden starten
i 1990 og går på pension
til nytår, og det betyder, at
ejendomsmægler Michael
Hammerbak sætter fuld
kraft frem og går solo som indehaver af Home Christianshavn og desuden overtager
han Home Vesterbro.

De mange år som erhvervsdrivende og københavner har givet ham et
stærkt lokalkendskab.
”Efter godt 20 år som mægler
på Christianshavn kender
jeg næsten hver en krinkelkrog og ethvert stykke
af bolværkerne og hele historien om Christianshavn.
Om det så er de gamle 1600tals ejendomme eller de nye
boliger på Holmen, så er der
altid spændende historier at
fortælle, når man skal sælge
boliger i dette område,” siger
Michael Hammerbak, der
glæder sig til at lære

Den 51-årige erfarne mægler
fejrer snart 25 års jubilæum
som indehaver af Home
Christianshavn og har i en
årrække ligeledes været
medindehaver af Homebutikkerne, Home Tårnby,
Home Amagerbro, Home

Satser på rådgivning af
købere
Et område, som Home Christianshavn og Home Vesterbro
også kan hjælpe kunderne
med, er køberrådgivning.
”Det er et relativt nyt område for mæglerbranchen

at rådgive køberne, da vi
jo traditionelt repræsenterer sælger. Men der er
en stigende efterspørgsel
fra køberne på, at vi som
mæglere også rådgiver dem,
hvis de køber bolig gennem
en anden mægler. Og det
giver god mening, da vi som
mæglere jo er helt tæt på
udviklingen i markedet, er
vant til at forhandle pris og
kender reglerne indgående,”
fortæller Michael Hammerbak.
Det er køberrådgiver cand.
jur. Rie Jakobsen, der står
for køberrådgivningsafdelingen i de to Home-butikker.
”Samspillet mellem en mæglerforretning og en køberrådgivningsafdeling ser jeg
et stort potentiale i, så det
bliver virkelig spændende
også at udvikle og drive
denne nyere del af ejendomsmæglerbranchen,” siger
Home-mægleren.
”Så vores kunder kan glæde
sig til at møde et team af
ejendomsmæglere, der
brænder for deres fag - både
salget og det at holde det faglige niveau i top - således at
de oplever en ukompliceret
og tryg bolighandel,” slutter
Michael Hammerbak.
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Naturklummen
Det har været en flot
farverig november. De
gule, orange og røde
farver har spillet smukt
med det sidste grønne, og
langsomt går det nu over i
et væld af brune nuancer.
Især de solrige dage har
det været meget smukt.
Søndag den 12.nov. afholdt
Christianias frie natur en
grøn rundvisning i samarbejde med Miljøpunkt indre
by christianshavn. Vi mødtes
ved fuglesøjlen, der står
ved dyssebroen. På selve
fuglesøjlen er en grafisk
billedserie over de fire årstider og de mange over 100
fuglearter, man kan opleve
på christiania. De fremmødte var ud over folk fra
Christania og miljøpunk, interesserde fra lokalområdet
både fra christianshavn og
indre by. Vi talte om den
historiske begrundelse for
beplantningen fra militærets
tid, hvor frugt, blade og frø
blev brugt både til dyrefodder og menneskeføde. F.eks.
har man brugt bærerne fra
tjørnettæer som supplement i mel. I dag fremstår
voldarealet med langt flere
arter af træer og buske,
som er grundlaget for det
mangfoldige fugle og dyreliv. Vi endte turen i den Blå
Karamel, en af de mange
bastioner, hvor vi talte om
at der både er saltvand i
havnen, brakvand i voldgraven og ferskvands «søer»
på de to yderste bastioner,

hvilket gør det muligt at
forskellige dyr trives i de
forskellige økosystemer. Vi
var også inde på hvordan
voldgravende i indre by,
er forbundet med søerne,
hvor vandet her stammer
dels fra Utterslevmose og
Damhussøen. Grundet stor
kvælstof tilførelse højere
oppe i søsystemet, kunne
der op til for bare få år siden,
kun findes bakterier i voldgravene i indre by, i modsætning til det rige mikro
liv der findes i Christianias
vandområder. Pga. Vandløbsloven, natur beskyttelsesloven, fredninger mm. gøres
der i dag en indsats for at
forbedre vandkvaliteten i
de Københavnske søer og
voldgrave. Det er vi glade
for. Turen sluttede med en
hyggesnak rundt om bål og

i fælleshuset, hvor der blev
serveret te, kaffe og kage.
Vi var desværre uheldige
med vejret på selve dagen for
fugleturen d.19 nov. men på
trods af regn og kulde, var vi
alligevel 10 der dukkede op.
Der var ikke mange småfugle fremme i det råkolde,
blæsende og våde vejr: Et
par solsorte, en vindrossel, en fuglekonge og nogle
mejser. Men til gengæld
blev der tegnet og fortalt
en masse om de vandfugle,
som holder til her i vinter
månederne. Troldænder,
Taffelænder, Pibeænder,
Knopsvaner, Blishøns og
stadig var der både en Toppet Lappedykker og en Lille
Lappedykker. Teleskopet
gjorde turen farverig, da selv
de fjerneste fugle kunne ses
tydeligt.

Planen var i skumringen
at slutte af på Dyssebroen
og derfra se Allikerne og
Kragerne flyve ind til nattesædet i træerne på Kaninøen. Nogle snakkende allikeflokke nåede at flyve over,
men vi var kolde og tog alle
hjem i varmen.
Dagen efter var vejret klart
og solrigt. Straks kvidrede en
stor flok Grønsiskener rundt
i birketræerne. De er nogle
af de trækfugle, der typisk
trækker gennem området i
flokke både forår og efterår.
De tanker op og hviler ud,
hvis vejret er til det, før de
flyver videre.
Begge ture var en stor succes, så vi vil lave flere af den
slags i fremtiden.
Læs mere: www.christianiasfrie-frie-natur.dk

Susanne’s Christianshavn
Billedet er taget
vinter i 1996, den
vinter hvor der
faldt sne, meget
sne.
Det er en skulptur lavet af Søren
Georg Jensen, og
den står i Strandgade mellem Asiatisk Plads og
Eigtveds Pakhus.
Tekst og foto:
Susanne Mertz
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Mens vi venter på Irakkommissionen
”I krig er sandheden det første offer”. Aischylos, græsk dramatiker 526-456 f. Kr.
Dramatikeren Jens Kløft har skrevet manus til stykket, Simon K. Boberg instruerer og Peter Larsen
fremfører på vanlig satirisk, humoristisk vis som monolog dette debatoplæg om beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irakkrigen

Stykket spiller på Det kongelige teater
Lille scene fra 24.11. – 22.12.

Da dette stykke er både
komplekst og kontroversielt
har journalist Bo Elkjær
været tilknyttet som konsulent for at diverse fakta skulle være på plads.
– Bo Elkjærs bog: “Kære
statsminister – løgnen om
irakkrigen”, en bog som blev
belønnet med Cavling Prisen
i 2003 og nu danner ramme
om denne teateropførelse.
Baggrund
I marts 2003 traf et meget
smalt flertal i Folketinget,
bestående af regeringspartierne Venstre og De Konservative samt Dansk Folkeparti, beslutningen om dansk
deltagelse i invasionen af
Irak. Den offensive militærindsats repræsenterede
et nybrud i dansk udenrigsog sikkerhedspolitik, der indtil slutningen af 1990’erne
havde været præget af deltagelse i fredsbevarende
operationer med FN-mandat
og bred konsensus i Folketinget.
Danmarks deltagelse i krigen har været stærkt omdiskuteret, og der er blevet

gisnet heftigt om hvilke motiver, der ledte op til beslutningen. Sagen er fra politisk
hold gentagne gange blevet
fejet ind under gulvtæppet.
Vi afventer stadig, nu mange
år efter, hvad politikerne vil
stille op med denne del af
Danmarkshistorien.
Hvorfor?
Hvorfor skal vi beskæftige os
med en beslutning, der blev
truffet for 14 år siden?
- Fordi Folketinget blev ført
bag lyset, hvilket undergraver vores tillid til folkestyret.
- Fordi denne beslutning
har ændret Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik
markant. Den har været
medvirkende årsag til
etableringen af Islamisk
Stat og dermed også de
enorme flygtningestrømme,
vi oplever i disse år.
- Fordi der stadig er et hav
af ubesvarede spørgsmål i
denne sag.
- Fordi der er behov for en
debat om, hvilke midler vi
er villige til at sanktionere
i frihedens og demokratiets
navn.
Nogen husker sikkert Pe-

ter Larsens karakter Jørgen
Andersen som redegjorde
for Tamilsagen: Mens vi
venter på retfærdigheden.
En monolog som blev skrevet sammen med journalist
Niels Ufer.
Jørgen Andersen er tilbage.

Fotos: Peter Larsen fra
stykket & Susanne Mertz

Din lokale IT Afdeling
Erhverv og privat support

Vi løser problemer med
mail, netværk, printer, mistede filer, mobil oma.

Salg:
Ny Mac eller PC Laptop fra 3299,Reparation:
Diagnose 249,Timepris 899,Opgradering af Mac:
Lynhurtig disk incl. re-installering
500GB fra 1999,1TB fra 2499,W: computerambulancen.dk T: 53 578 777
Dronningensgade 49, DK-1420 K

Brug din lokale……….
Skrædder….
Renseri….
Vaskeri...
Man-coe, Strandgade 22, tef. 31663226, Åbent man-fre kl.
10-17.30 lør kl10-14.00
Åbent mellem Jul og Nytår
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Biblioteket
Tænkepauser

H
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Stefan Kjerkegaard

H
U
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O
R
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SOFIEBADET

Humor er ingenting i sig
selv. Humor sætter et perspektiv på livet, os selv og
hinanden, hvis pointe især
selvhøjtidelige magthavere
ikke fatter: Vi er alle latterlige. Det mener Stefan
Kjerkegaard, seriøs sprogspiller ved Aarhus Universitet, og han er forfatter til
en Tænkepause om humor.

Christianshavns Bibliotek
Onsdag den 6. december kl. 19
Fri entre

Nogle har været med i hele
perioden, andre er kommet
til undervejs. De fleste år
har man spillet ved 8 borde
og har derfor i nogle perioder
måttet begrænse adgangen.
Som bridgeklub mærker
vi også den øgede rejselyst
blandt vore medlemmer,
fortæller klubbens formand
Annie Christiansen, og vi
har derfor indført et oversiddersystem, som giver
fleksibilitet og plads til rejser
i bridgesæsonen, uden at
det forstyrrer i de planlagte
turneringer. I foråret 2018

Bridge er et fascinerende
spil, som de fleste bridgespillere har stor glæde og
fornøjelse af, og alder er heldigvis ikke nogen hindring,
for både unge og ældre kan
samles i fælles kappestrid
om point og vundne spil.
Konkurrence på lige fod,
hvad enten man er under 20
eller over 80, det er der ikke
mange andre “sportsgrene”,
der kan prale af.

Onsdag d 13/12 - kl 17 - 21

Om man først lige er begyndt eller har spillet i en
længere periode er ikke så

afgørende, mere afgørende
er forståelsen for spillet
og lysten til at lære nyt og
konkurrere med et glimt i
øjet på vore klubaftener.

På klubbens hjemmeside:
www.christianshavnsbridge.
dk kan du hente yderligere
oplysninger.

Har du lyst til at være med,
men kun kan deltage enkelte
mandage, er du også meget
velkommen, da vi gerne vil
udvide vor faste substitutliste

Er du interesseret som fast
medlem eller som substitut
og vil høre mere, kan du
ringe til Annie Christiansen
(formand) eller til: John Chr.
Kassinger (kasserer) på telefon 20 85 55 56.

Vi spiller på mandage fra
kl.1830 til 2215 i perioden
15. september - 30. april. Vi
har en uformel og afslappet
atmosfære og følger i øvrigt
de standarder som er givet af
Dansk Bridgeforbund, selv
om vi har besluttet ikke at
være medlem af forbundet.

Mandag den 11. december kl. 19
Fri entré til koncert
Læs omtale i avisen

Julegus og rawhygge
Sofiebadet inviterer alle nye som gamle venner til drop
in - julebad
Kom og nyd en friskpresset juice, sund juleguf, hvid
gløgg og få en
varmende hyggestund med os.
Julegaverne kan samtidig snildt ordnes med gavekort
og lækre øko pakker.

Christianshavns Bridgeklub fejrer sit 20 års jubilæum
spiller vi ved 6 borde og har
besluttet at tiden er inde til
at åbne op for nye medlemmer.

Graabrødres jul og invitation til klassisk julekoncert
med himmelblå,vise mænd, juletræer, krybbe og ledestjerne. Julekoncert med garanti for julestemning.
Salg af glögg. Aftenen er samtidig en normal badeaften
i Sofiebadet – så badepublikummer kan forekomme.

Drop in julebad

Bridge på Christianshavn
Klubben har siden sin
start i december 1997
spillet bridge i Christianhavns Beboerhus.

Julekoncert
Graabrødre Kammerkor i Sofiebadet

Sofiebadets adventskalender
Vi kører en adventkalender på facebook.
Se mere på www.sofiebadet.dk

Generelt om Sofiebadet
KURBADET holder åbent med indgang fra gaden Sofiegade 15 B
med adgang til sauna, dampbad, varmt - og koldtvandskar, café m.m.
man 14 - 21
tirs – tors fra 11–21 (tors fra kl 16 kun for kvinder)
fred, lørd og sønd fra kl 10 (booking nødvendig)

Hammam, massager og grupper
Book tid på: www.sofiebadet.dk eller ring 2868 9829

Kom og prøv vores
Saunagus - tirsdage kl 19-21
FællesHamam onsdage fra kl 19-21
Midnatsbadning for natteravne 1/12 fra kl 19
Oplev kurbadet og den smukke Hamam
med blødt økologisk olivensæbe og scrubbe kese.
Man - tors kurbad pris 135 kr.
Fre - søn kurbad pris 200 kr.
Er du stamkunde spørg efter klippekort
Priser er inkl. pestemals, håndklæder, badesko,
økosæbe og te
Kom og nyd hverdagsluksus med sauna og dampbad i
historiske rammer
Sofiebadet holder badelukket 23 - 27/12 og 31/12, 1/1
Åbent for salg af gavekort 23/12
Sofiebadet ønsker alle glædelig jul og godt nytår

Foreningen Sofiebadet,
Sofiegade 15 A-B,
Tlf 28689829
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Christianshavns
Beboerhus
DECEMBER 2017

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

Spisehus nyt:
Spisehuset holder pause hele december,
men vender stærkt tilbage i det nye år

Lukkedage i julen:
Beboerhuset holder lukket fra fredag d.
23/12 og åbner igen mandag d. 8/1 2018.
Bemærk dog at vi har åbent om aftenen d.
28/12 i forbindelse med Galemandsbanko
- Vi glæder os til at se jer igen i det
nye år.

Månedens kunstner:
Ian Brodersen
VBYJIK O THJITFUR er titlen på udstillingen, som Brodersen beskriver således:
Det tilfældige interesserer mig mere end
det styrede og umiddelbart aflæselige.
Udstillingens titel - en udvalgt række
af tilfældige anslag på tastaturet beskriver den måde jeg har skabt mine
malerier på.
Jeg er optaget af materialernes udfordring, den modstand de yder i kraft af
deres egenskaber, og bruger f.eks. store
mængder vand til at lade naturens kaos
generobre materialet og opløse det konstruerede.
Kaffegrums, teblade, rødvin, hyldebær,
skræller, trækul… alt det vi har nok af
og som ofte ender som affald, er grundstofferne i mine eksperimenter på lærred og
papir.

Koncerter og arrangementer
i Beboerhuset:
Onsdag d. 6/12 kl. 20.00 Entré 80 kr:

Little Village Country Music Club
Fistful of Dollars + special guest
Juleshowet 6/12 bliver sidste klubaften i Little Village.
Fistful of Dollars skal koncentrere sig om at lave deres plade
færdig, og vi giver klubben en pause.
Vi takker alle der har deltaget i vores arrangementer igennem
de seneste 6 år, og vi håber, I vil møde op og gøre vores juleshow til en uforglemmelig aften.
For at fremtiden ikke bare ser grå og trist ud, så vil vi
allerede nu glæde jer med, at Fistful of Dollars er tilbage
på Christianshavns Beboerhus 4/5 til Hayride Party og 5/9 med
plade-release.
Fredag d. 8/12 kl. 20.00 Gratis Entré:

Sommerfest i december
Det er mørkt, det er koldt. Og som om det ikke var nok - så
er det satme også december. Er du også ved at blive kvalt i
vanter, illums julebelysning og alt for brændte mandler? Så find
g-strengssandalerne frem, klem dig ned i speedotrussen og få
luftet den tarvelige, men dog smukke, vinterdunk - isoleret med
farmåtten. Beboerhuset holder nemlig sommer i december
- en aften så vi kan slippe for jul og andet pis, hvor temperaturen er skruet op, drinksene er farvestrålende og
hawaiiskjorten er knappet
helt ned.
Vi glæder os til at se dig
og din sommerflirt til sensuel dans fra de varme lande samt en helvedes masse paraplyer i
drinksene. Det er jo snart solhverv - og så vender det hele jo
igen mod sommer og duften af forkullede pølser på grillen!
Det er gratis - så længe du har et sommeritem på.
Lunkne sommerhilsner fra Beboerhuset
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Tirsdag d. 12/12 kl. 20.00 Entré 25 kr eller gratis med gave:

Det Hvide Snit
Det er december og det er tid til Det Store Snit Juleshow!...
Der er lagt i kakkelovnen til en stor aften. De vildeste og
julede impro-spillere vil indtage scenen i Christianshavns beboerhus cafe og fylde den med impro comedy og julehygge i forskellige afskygninger. Som publikum er du som sædvanlig en meget
vigtig del af showet, da det er dine bud vi laver alle scenerne
ud fra. Temaet er selvfølgelig jul, jul og atter jul!
Medbring en indpakket julegave
og kom gratis ind!
Uden gave er prisen 25 kr.

Fredag d. 15/12 kl. 18.00 Tilmelding: 100 kr pr hold:
Shock og Christianshavns Beboerhus præsenterer:

Bordfodbold Grand Prix
Vi inviterer alle Bordfodbold-entusiaster til det første Grand
Prix i bordfodbold, på Christianshavn. Der vil være præmie til
vinderholdet, god stemning samt Djs og en bar med fornuftige
priser og gode drikke - alt i alt rigtig gode rammer for en aften med bordfodbold og hygge i centrum.
Det er en holdturnering - to mod to - hvor alle hold spiller
puljekampe. De hold med flest point går videre til slutspillet.
Pulje og slutspilsforløb vil være afhængigt af antallet af
tilmeldte hold.
Der er som sagt kun præmie til vinderholdet og den er 1000 kr.
Det koster 100 kr. pr. hold at deltage. Du kan tilmelde dit hold
via denne mail: bruno@beboerhus.dk
Vi ser frem til at finde Københavns bedste bordfodboldhold!
Lørdag d. 16/12 kl. 20.00 Entré 30 kr:

Sangbar Æ, Ø & Å
20.05 - 20.35 Bara Jonson and Free
21.00 - 21.30 Allan Folmer
21.50 - 22.20 Pernille Randrup

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
“Transitten”. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej - vi har
tegnebrætter. Holdet er uden underviser,
men Beboerhuset sørger for at booke model. Ingen tilmelding - bare mød op!

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 20.00 - 23.30
med Gunner Svendsen. Entré: 50 kr (kan
være forhøjet ved særarr.)
Milongaundervisning: kl. 17.30 - 18.45
(Ingen tilmelding - kom helst med
partner) Pris: 70 kr. (100 kr. incl.
entré).
Begynderundervisning med Sakina og
Gunner: kl. 19.00 - 20.00 (Ingen tilmelding – kom med eller uden partner)
Pris: 50 kr. (80 kr. incl. 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.

Samt åben scene ml. Hovednavnene.

Lokaler til fest Ring man. og ons. på
tlf. 32576242 ml. 13.00 - 17.30

Torsdag d. 28/12 kl. 20.00:

Bridge

Galemandsbanko
Det fedeste, mest gale og hyggeligste Bankoarrangement i
København er tilbage.
Vi har som altid musik og gale
gale bankoværter som forstår
at underholde og styre en gal
bankoaften!
Medbring det gode humør og inviter din galeste bankomakker!
Billetter på www.place2book.com

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

Tjek Beboerhusets hjemmeside og Facebookside www.facebook.com/beboerhus for tilføjelser og opdateringer.
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Christians Kirke

Gudstjenester

Koncerter

Søndag d. 3. dec. kl. 10.
Højmesse
Indsættelse af Pia Søltoft

Fredag d. 1. dec. kl. 20.
Koncert med The Real
Group, a cappella ensemble,
jazz, pop og nordisk. Billetter
via Ticketmaster.

Tirsdag d. 12. dec. kl.
19.30.
Julekoncert med Kammerkoret Carmina. Billetter ved
døren á 75 kr.

Søndag d. 3. dec. kl. 17.00
Koncert med Rasmus Lyberth. Billetter via Ticketmaster. Få billetter tilbage.

Onsdag d. 13. dec. kl. 20
Paul Potts. UDSOLGT

Søndag d. 10. dec. kl. 10
Højmesse
ved Flemming Pless
Søndag d. 17. dec. kl. 10
Højmesse
ved Flemming Pless
Søndag d. 24. dec. kl. 10
Børnegudstjeneste
ved Flemming Pless
Søndag d. 24. dec. kl. 14
Julegudstjeneste
ved Flemming Pless
Søndag d. 24. dec. kl. 16
Julegudstjeneste
ved Pia Søltoft
Søndag d. 24. dec. kl. 23.30
Julemidnatsmesse
ved Flemming Pless
Tirsdag d. 26. dec. kl. 10
Højmesse
ved Flemming Pless
Søndag d. 31. dec. kl. 23.25
Nytår, midnatsmesse
ved Pia Søltoft

En maraton af Gudstjenester
sang
Tirsdag den 12. december: Nathanaels Kirke
(salmerne 106-120)
Amagerbro provstis salmemaraton fortsætter, så kig
forbi og opdag eller genopdag salmebogens fantastiske
skatkammer.
Vi mødes hver anden uge
fra kl. 17.30-19.00 i en af
kirkerne på enten Christianshavn, Islands Brygge eller
det indre Amager og synger
15 salmer fra salmebogen
hver gang.
Midtvejs holder vi en kort
pause med gratis sandwich,
te og kaffe.

Fredag d. 1. december
Natkirke kl. 20-23
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Søndag d. 3. december
1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 3. december
Balletgudstjeneste
Højmesse kl. 15
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 3. december
Balletgudstjeneste
Højmesse kl. 18
v/ Susanne Møller Olsen
Onsdag d. 6. december
Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ Finn Damgaard
Fredag d. 8. december
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 9. december
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Lørdag d. 9. december
De 9 læsninger kl. 16
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Søndag d. 10. december
2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Mogens Lindhardt
Fredag d. 15. december
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 16. december
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 17. december
3. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard og med
gæsteprædikant af Dy
Plambeck
Søndag d. 24. december
4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 24. december
Julegudstjeneste kl. 14
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 24. december
Julegudstjeneste kl. 16
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Søndag d. 24. december
Juleløses Jul i Den Grå Hal
kl. 19.30
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Mandag d. 25. december
Juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Tirsdag d. 26. december
Anden juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 31. december
Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Mikkel Gabriel Christoffersen
Mandag d.1. januar
Nytårsdag
Musikgudstjeneste
v/ Susanne Møller Olsen

Mandag d. 4. dec. kl. 19.30
Kammermusikforeningen
af 1887, julekoncert med
Zapolski Strygerne. Billetter
ved døren
Torsdag. D. 7. dec. kl. 20
Sinne Eeg og Søren Sko,
jazz og popsanger synger
julen ind. Billetter via Ticketmaster
Lørdag d. 9. dec. kl. 20
Hymns from Nineveh, underskøn julemix af folkemusik og pop. Billetter via
Ticketmaster
Søndag d. 10. dec. kl. 15
& 18
Caroline Henderson, Julekoncert 2017. UDSOLGT
Mandag d. 11. dec. kl.
19.30
Julekoncert med Kammerkoret Nye Toner. Fri entré

Markant ny
præst

Torsdag d. 14. dec. kl. 17
& 20
Julekoncert med Marie Carmen Koppel. UDSOLGT
Fredag d. 15. dec. kl. 17
& 20
Julekoncert med Marie Carmen Koppel. UDSOLGT
Lørdag d. 16. dec. kl. 17
Koncert med Anne Dorthe
Michelsen Trio. Jule- og
vintersange og salmer. Billetter via Ticketmaster
Søndag d. 17. dec. kl. 15
& 18
Caroline Henderson, Julekoncert 2017. UDSOLGT
Onsdag d. 20. dec. kl. 17
& 20
Caroline Henderson, Julekoncert 2017. UDSOLGT
Torsdag d. 21. december
kl. 17 og 20
Caroline Henderson, Julekoncert 2017. UDSOLGT

Koncerter

Natkirken

Lørdag d. 9. december,
kl. 16
De Ni Læsninger til Advent

Natkirken holder åbent
hver fredag fra 20-23.

Kammerkoret Tourdion, Vor
Frelsers Kantori og FDF
Christianshavns Brass Band
spiller og synger, læsere fra
menigheden læser frelseshistorien op - Mikkel Christoffersen er liturg, Lars Sømod
dirigerer og alle synger af
fuld hals - på vej mod jul!
Søndag d. 10. december,
kl. 15
Det Kgl Danske Musikkonservatoriums Børnekor
Under ledelse af Bente Colding-Jørgensen og med Lars
Sømod ved orglet holder et
af landets bedste børnekor
deres julekoncert i kirken.
Søndag d. 17. december,
kl. 14 og kl. 17 (Entré)
Anne Linnets Julekoncerter
Med sine nye salmer i bagagen og masser af kærlighed
til bænkerækkerne spiller
og synger Anne Linnet julen
ind.
Søndag d. 7. januar, kl. 15
La Nativité du Seigneur
Olivier Messiaens mesterværk for orgel om Kristi
fødsel opføres af Lars Sømod
ved Helligtrekongerstid.

Fremover vil Pia Søltoft i
en halvtidsstilling betjene
Christians Sogn sammen
med Flemming Pless. Pia
Søltoft, er Ph.d., cand. theol.,
forfatter samt sognepræst
25% ved Marmorkirken.
Tidligere var hun lektor i
etik og religionsfilosofi ved
det Teologiske Fakultet på
Københavns Universitet.
Hun ledede Søren Kierkegaard Forskningscenteret fra
2010-2013 og stod i spidsen
for markeringen af 200-året
for Søren Kierkegaards fødsel i 2013.
Pia Søltofts indsættelse sker
ved gudstjenesten 1. søndag i
advent, d. 3. december kl. 10.

Aftenens musik begynder
kl. 20
Nadverandagt kl. 21.30
Fælles aftenbøn kl. 22.45
Fredag d. 1. December
Angic Zorts: Engle og
Sømænd
Musikerne: Joanna Stroz
voc,vibraphone, drums &
perc, loops & Francesco
Cigna – guitar, loops, voc.
Kontrastfulde hjørner af
den menneskelige eksistens
udgør inspirationen for de
to musikere i Angic Zorts,
som skaber et helt specielt
rum hvor elektronik, slagtøj,
sang, poesi og strenge instrumenter fylder kirken
med stemningsfulde kompositioner og improvisationer.
Fredag d. 8. december
Stilhed og musik.
Fredag d. 15. december
Kim Bjørn (Dreamhub)
og violinist Karen Humle
Musikken er et finurligt
improvisatorisk spind af
organiske violintoner og
pulserende lydflader.
Bemærk at Natkirken holder
julepause!

Julehjælp
Skema til ansøgning om
julehjælp kan afhentes på
Kordegnekontoret.
Ansøgningsfristen er 12.
december, og julehjælpen
uddeles torsdag den 21. december kl. 16.00-17.00.

Nytårsfrokost
Tirsdag d. 16. januar kl.
13
(Pris 100,- kr.)
Biletter kan købes på Kordegnekontoret fra 14. december til 4. januar.
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Nyt fra Lokalrådet
“Brudebuket”

December og Januar 2017/2018
Så fik vi valget overstået!
Flere fra Lokalrådet hjalp
med valghandlingerne i Hal
C, og det var glædeligt at
se så mange mennesker
fylde den store hal. Christianshavn havde 10.786
stemmeberettigede og 7.293
afgav deres stemme – dvs.
67,61 %, og det er igen over
landsgennemsnittet.
Lokalrådet glæder sig over
den store stemmedeltagelse,
men vi er også meget spændte på, hvad vi alle så kan
forvente at få ud af vores
mange stemmer?!
Hvordan vil de mange nyvalgte borgerrepræsentanter
forvalte de problemer, som
er så vigtige for Christianshavn?
Vil det nye Teknik og Miljø
Udvalg (TMU) finde en løsning på trafikproblemet i
Prinsessegade? Vi ved, at
TMU skal behandle busslusens endelige endelighed
mandag den 27. november ud fra nogle skræmmende prognoser for en
markant stigende trafik
ved de kommende byggerier

på Papirøen og på Holmen
(avisens deadline er før 27.,
så måske er busslusens
fremtid afgjort, når avisen
udkommer). Lokalrådet har
arbejdet for en bussluse
siden årtusindeskiftet, og
vi tror stadig på den som en
stor del af løsningen mod
den gennemkørende trafik
i Prinsessegade, men vi ved
også, at der skal andre markante løsninger til, for at alle
vores børn i skolerne, institutionerne og på gymnasiet
kan føle sig trygge! Og også
alle vi andre som er voksne,
cyklister, handikappede,
fodgængere osv. osv.
Det nye TMU får nok at
gøre, men vi må alle holde
dem fast i, at de ikke kan
blive ved med at godkende
nye projekter, som genererer
mere trafik, hvis de ikke får
skabt en infrastruktur, som
passer til de svageste trafikanter!!
Lokalrådet håber også, at
det nye Sundhed og Omsorgs
Udvalg (SOU) vil fa igangsat
det plejehjemsbyggeri, som
det afgående udvalg har
besluttet skal bygges på

Christianshavn. Statistikken siger, at ca. ¼ af beboerne i bydelen er over 60 år,
så dette plejehjemsbyggeri
bør snart effektueres, til
glæde for de, som får behov for pleje, og så vi ikke
behøver at deportere vores
gamle folk til andre dele af
byen, fordi vi ikke kan pleje
dem i deres eget område.
Der vil være mange flere
store sager, som de politiske
udvalg skal tage sig af fremover, og vi skal nok huske
dem på dem alle sammen ..
Lokalrådet deltager i forberedelserne til de store
fejringer af Christianshavns
400 års jubilæum i 2018. De
begynder jo allerede den 6.
januar fra kl. 18,00 i Hal
C med en mægtig fest fyldt
med historie, drillerier og
musik. Men hele året vil
også være fyldt med mange
små begivenheder fordelt
over hele bydelen, fordi flere
og flere ønsker at deltage
med det, som de kan eller
har – og det bliver jo sjovt og
spændende at se den christianshavnske mangfoldighed
sprudle fra alle sider. Men

husk lige også at reservere
både den 6. januar og den
17., 18. og 19. august, hvor
den store byfest vil sprede
sig ud over Christianshavn.
Christianshavns Lokalråd
kan kontaktes gennem formanden, Jane Lytthans, på
telefon 3254 9226. Se også
vores hjemmeside www.
christianshavnslokalraad.dk

Foto: Mortan
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Stop købet af kampfly
Den landsdækkende kampagne NEJ TAK TIL NYE
KAMPFLY afleverer underskrifter mod købet af
kampfly til Folketinget
onsdag d. 29. november
kl. 15.00
Modstanden mod køb af nye
kampfly er stor i den danske
befolkning.
Købet vil dræne samfundskassen for milliarder, der
uanset hvordan regnskabet
gøres op ville kunne anvendes til andre og bedre
formål –ikke mindst til den
velfærd der skæres ind til
benet i disse år.

Formålet med flyene nyder
på ingen måde bred støtte i
befolkningen.
Kampflyene er øremærket
til krigsformål – til angrebskrig. De vil ikke
skabe sikkerhed, tværtimod
øger oprustningen krigsfaren og usikkerheden for
alle.
Købet er omgærdet med uklarheder. Ingen kender den
reelle pris eller alle de ekstra
udgifter der vil komme.
Rigsrevisionen har sat
spørgsmålstegn ved beregningerne bag købet, men
trods dette går regeringen

nu videre med at gennemføre
det endelige køb, idet de
har afleveret et aktstykke
omkring købet til Folketingets finansudvalg. Her vil
det blive behandlet d. 30.
november.
Købet har aldrig været ude
til en åben debat og trumfes
igennem pga Danmarks
binding til USA og NATO
– ikke på et demokratisk
grundlag.
Nej tak til nye kampfly protesterer på det skarpeste
mod købet af nye kampfly!
Købet bør stoppes – det kan
endnu nås!

Folg os her:
Hjemmeside:
nejtaktilnyekampfly.wordpress.com
facebookside:
https://www.facebook.
com/Nej-tak-til-nye-kampfly-653708011441106
Kontakt Gerd Berlev,
landskampagnen
Nej tak til nye kampfly
tlf 51 78 09 06

Flytbare studieboliger på
Refshaleøen indviet
Christianshavns 400 års jubilæumsudvalg
og Christianshavns Lokaludvalg
inviterer til

JUBILÆUMS

NYTÅRSKUR

Lørdag den 6. januar 2018
kl. 18.30-24.00 i Hal C. Dørene åbnes kl. 18.00

Overborgmester Frank Jensen har afleveret nøglerne
til de første beboere i CPH
Village på Refshalevej 169G.
Ambitionen er at opføre
10 landsbyer med omkring
2.500 i Danmark og globalt
før år 2020. Det kan måske
blive på københavnske
områder, der end nu ikke
er planlagt bebygget på
Godsbanen, Sydhavnen og
Kløverparken i Amager Øst.
København blev således
den første kommune, der
bruger den seneste planlovs
muligheder for at oprette

nytårstaler . kransekage & cava . uddeling af
Anerkendelsesprisen 2017 . historisk fotoshow
Christianshavner freestyle rap show v. Per Vers
livemusik v. Katinka og Gasoline . fællessang
salg af mad og drikkevarer.

Nytårskur i Hal C

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

Følg os på Facebook & Instagram

flytbare boliger i områder,
der endnu ikke er lokalplanlagte. Når byudviklingen
rammer disse arealer, kan
containerboligerne flyttes
andre steder hen.
”Som overborgmester ser jeg
det som min opgave at sikre
et blandet København med
boliger, som er til at betale
også for studerende. Med de
nye midlertidige studieboligger på Refshaleøen kan unge
få en god og billig bolig midt i
et af havnens nye byområder
med fantastisk byliv og kultur” sagde Frank Jensen.

Knap 3.200 studerende ansøgte om at komme til at bo
i en af de nu 84 2værelsers
containerboliger med plads
til i alt 164 studerende. Fire
boliger er til studerende med
handicaps.
owu
Nysgerrig? - se billeder og
læs mere:
CPHVILLAGE.com
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Jul i værkstedet
Lørdag d. 2. december 11-17
Søndag d. 3. december 11-17
Vi byder velkommen til
Jul i værkstedet i vores
dejlige værksted på
Christianshavn.

Christianshavn, Wilders
plads 11b, 1403 Kbh. K  

Vi har julehygge og smukke
ting så læg vejen forbi vores
værksted på Wilders Plads
11b.

NYT NYT NYT Parkering
er ovegået til OnePark så
der kan IKKE parkeres på
pladsen, men der er parkering på Strandgade - 2 timer
gratis efter Wildersbro

Det foregår i værkstedet på

Ane Schollert / Søs Barfred /

Katja Bjergby
Salg af keramik, glas, monoprint, skulptur og maleri.
12 min. gang fra Kgs. Nytorv
7 min. gang fra Christianshavn Metro
Alle er velkomne

Magisk Julestue
Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst,
Loppebygningen Christiania
8. dec slår Magisk Julestue
endnu engang dørene op
til hyggelige og spændende
dage i December.
Magisk Julestue præsenterer i år 18 arbejdende kun-

stnere med hver sine bud til
den originale julegave.
Det hele foregår til levende
musik, og der kan nydes godt
til ganen i julestuens Cafe.

kl 12-20 lør & søn
8.-20. dec begge dage inklusive
VELKOMMEN

Åbent: kl 14-20 hverdage

Drømmer du om
Bornholm?

tandlægerne

C HR IS T IA N S HAV N

Jeg har et vidunderligt hus på Svaneke Torv,
100 m2 + have. Ønsker at bytte med bolig på
Christianshavn.
I første omgang kunne vi bytte som forsøg,
4-6 mdr. leje.
Skriv til 74christina@gmail.com

L O N E L A N G E | JE N S THI E L

Denne blodrøde klump hænger i et træ; det er farvede sko og
støvler. Det er sådan en oplevelse, man kan få, når man ved
en fejl, troede at Gymnasiet var afstemningsstedet den 21.
november.
Tekst og foto: Mortan Konoy

D RON N I N G E N SG AD E 48, 1. SAL
1420 KØBE N H AVN K
KON TAKT @LON E LAN G E . D K | KON TAKT @J E N STAN D . D K
T E LE FON 3257 0019 | W W W. G LAD SMI L. D K
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Jesper Carlsen, Surface Encounters
Overgaden 11.11-7.2.2018
Den danske kunstner
Jesper Carlsen har p.t.
en separat-udstilling på
Overgaden. Her fortsætter han den undersøgelse
af det digitale som kunstnerisk medium, som han
tidligere har beskæftiget
sig med bl.a. i en udstilling på Martin Asbæk Galleri i sommeren 2017.
Fokus er på perception,
materialitet og repræsentation, illustreret gennem
computerbaserede værker.
Udstillingen er aktuel og
interessant for et bredere
publikum, bl.a. fordi der på
det industrielle plan p.t. er
store forventninger til kommerciel brug af 3D printede
komponenter.
Jesper Carlsen viser, at
også kunsten kan ”bevæge”
sig ved anvendelse af nye
teknologiske landvindinger.
På denne udstilling får han
til fulde illustreret, at han
mestrer anvendelsen af den
digitale revolutions nyeste
landvindinger som kunstnerisk medium.
Udstillingen er enkelt kurateret og meget koncentreret.
Centralt står 8 skærmanimationer, der undersøger objekter i bevægelse.
Animationerne fremstår som
virkelige materialer, hvor
Jesper Carlsen bl.a. gengiver
træ, sten, røg, hår og damp.
En trækasse bevæger sig

Meret Oppenheim, Le Déjeuner en fourrure, 1936–1936,
Skulptur, Pelsdækket kop

langsomt rundt. Rumligt
er den så virkelighedsnær,
at det kan være svært at
acceptere at det er en digital frembringelse. Ved at
simulere virkelige materialer leger han næsten med
vores opfattelse af konkrete
genstandes fremtrædelsesformer. Hvordan ser vi på
genstande i relation til rum
og materialitet, når vi ved at
det i virkelighed bare er en
overflade. Man står nærmest
og gentager for sig selv, at
dette er ikke en trækasse,
en grå sten, en hårdækket
isse. Det er meget fascinerende at iagttage værkerne og
deres rumlige bevægelser. I
deres umiddelbarhed kan
det være svært at forstå, at
det ikke er rumlige gengi-

velse af virkelige objekter
men algoritmiske illusioner
uden kerne og tyngde - kun
overflade. Men efter en tid
med løbende fysiske computergentagelser, er det som
om ikke kun øjet trættes.
Det bliver ganske enkelt for
kedeligt og søvndyssende.
Som at sidde og lege med
monotone elektroniske spil
med en to årig, som aldrig
trættes.
Stærkest står værket med
hår, hvor abstraktionen var
ret synlig og derfor mere
tvetydig. Det var måske
en behåret isse der drejede
rundt og så alligevel ikke?
Værket var både tiltrækkende og frastødende og gav
undertegnede samme lettere
ubehag, som jeg husker fra

Jesper Carlsen, 3D simuleret 3D objekt, eget foto

første møde med Meret Oppenheim’s værk på MOMA i
New York af en pelsbedækket kop og teske. Samme
følelse af næsten at få hår i
munden!
I rummet er desuden udstillet en række 3 D printede
skulpturer hvor formerne
er et ekko af de standardiserede delkomponenter, der
eksperimenteres med i industriel regi. Her er bl.a.
små skibe og servicekomponenter.
Interesserer man sig for
koblingen mellem industriel

og kunstnerisk anvendelse
af nye digitale fornyelser er
udstillingen et absolut must.
Kunstnerens baggrund
Jesper Carlsen (f. 1977) er
uddannet på det Fynske
Kunstakademi i 2006. Han
har en række udstillinger
bag sig, både i udlandet og
Danmark, senest på Galleri
Martin Asbæk. Hans værker
er undersøgelse af videnskabelige og ikke følelsesbetonede transformationer
af overflade (linjen) til rum.
Hans inspiration er bl.a.

hentet fra den russiske konstruktivisme (Rodchenko)
og non figurativ kunst som
den blev udviklet af Linjen
II i slutningen af 40’erne,
af bl.a. Albert Mertz og Ib
Geertsen.
Jette Højbjerre

Bjarne Werner Sørensen, PANORAMA
Nordatlantens Brygge - 9. december 2017 – 4. februar 2018.
Hvilke forestillinger vækker et værk i os? Hvilket
Panorama er det, vi her
præsenteres for? Er det
kunstnerens udsyn? Omfanget af hans oeuvre?
Detaljer fra et færøsk landskab eller udtræk af byens
hvirvel? Det er ikke til at
vide, men det er tilladt at
komme med et bud!
Den dansk/færøske billedkunstner Bjarne Werner
Sørensens abstrakte værker
sitrer af rastløs energi, har
noget organisk over sig,
og ofte også en lethed og
en musikalitet, der pirrer
beskuerens øje og giver én
lyst til at tage på vandring i
værkerne.
Bjarne Werner Sørensen
arbejder frit indenfor flere
kunstneriske genrer; fra
oliemaleri til litografi over
pvc-udstansninger og fo-

tos. Fælles for værkerne er
rytmen, de formmæssige
gentagelser og variationer,
transformationer og bevægelser. Resultatet er et
vitalt samspil mellem streg,
form og flade. Senest er det
dog især oliemaleriet, der
tiltrukket sig opmærksomhed; en fascination og basal
glæde ved pigment, lærred
og penselstrøg.
Som fast rekvisit lader han
ofte også tilfældighedernes
spil få plads på værkets
flade. ”Man udvikler sig
sine virkemidler og værktøj
som kunstner”, som BWS
siger. I forlængelse deraf,
arbejder han med forskellige typer ”benspænd” eller
disciplineringer af sig selv
og den kunstneriske proces.
I de nye værker kan det bl.a.
ses i en streng anvendelse
af lag. Ét værk må f.eks.

kun bestå af to lag maling,
et andet tre lag og så fremdeles. På den måde bliver
værkerne varierede i udtryk,
men også eksempler på den
skabelsesproces et værk
og kunstner gennemgår.
Jo flere malinglag, jo flere
sprækker og jo mere dybde
i værket.
Udstillingen Panorama
består af en række helt nye
oliemalerier og værker i laserudskåret pvc. De vises sammen med tidligere grafiske
arbejder, fotos og objekter,
som på forskellig vis knytter
an til Færøerne og kunstnerens færøske rødder.
I forbindelse med udstillingen udgives et katalog, en
indbunden og omfattende
illustreret bog, der med tekster af Mai Misfeldt, Sissal
Kampmann og Erik Steffensen belyser udstillingen

fra tre forskellige vinkler.
Færøerne i Bjarne Werner Sørensen
Bjarne Werner Sørensen
(f. 1960) lever og arbejder
i København, men har
Færøerne i blodet fra sin
mors side. Selv om han er
bosiddende i Danmark, har
han gennem årene spillet en
aktiv rolle i færøsk kunstliv,
bl.a. i det grafiske værksted
Steinprent, som arrangør og
kurator af en række udstillinger og workshops, samt
som medlem af udstillingsgruppen Heystframsýningin
Udstillingen Bjarne Werner
Sørensen – Panorama er
muliggjort med støtte fra
Grosserer L.F. Foghts Fond,
Statens Kunstfond & Statens Værksteder for Kunst.
Der er fernisering fredag
den 8. december kl. 16-18.

Gazing through skin2017

Med venlig hilsen
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91
Åbningstider: man-fre
10-17 / lør-søn 12-17
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REVISIT: EROTIK
Overgaden - 11.11-7.01 2018

Af Jette Højbjerre
Den 10. 11 2017 var der
fernisering på udstillingen: Revisit Erotik i
Overgaden hvor 14 danske og udenlandske kunstnere giver deres bud
på hvad der er sket med
synet på det erotiske i de
sidste 30 år.
Den udstilling der kigges
tilbage på er: Erotik fra
1989, hvor 48 kvindelige
fotografer bidrog med deres
syn på, hvad erotik
kunne omhandle. Sidstnævnte udstilling
blev overraskende
et voldsomt tilløbsstykke med lange
køer, fordi der var
gode muligheder for
at se ”vovede” billeder
af kønsdele og nøgne
kvinder. Dog næppe
værker som man i dag,
med nutidens digitale
billedudbud in mente,
ville kunne få mange
til at stille sig i køen
for at se kun af sensationelle årsager. På
udstillingen er der
ophængt en planche
med avisudklip og fotokopier af en række
af de udstillede fotografier fra 1989. Disse
tydeliggør da også, at
der (også) har været
fokus på krop og sex.
I modsætning til den
aktuelle udstilling,
som (hvilket jeg vil
vende tilbage til), er
forbløffende renset
for dette. Erotikken
skal anes gennem
sanselige materialer
og tænksomme lyd- og
videoværker.

Men nok også mere umiddelbar vildskab).

En anden væsentlig forskel
er ligeledes, at den aktuelle
udstilling er kurateret af
kunstneren Gudrun Hasle
og Overgadens leder Merete
Jankowski. Det er disse, som
har udvalgt de 14 kunstnere,
der både rummer kvinder
og mænd. (I 1989 var alle
kvindelige fotografer med
interesse for emnet mere eller mindre velkomne, hvilket
naturligvis giver en stor
diversitet i billedmaterialet.

nævnte berører med sin
skulpturelle enkelthed. To
unge mænd i boksershorts
og skjorter med udklippet
tekst står på et podie i tæt
omfavnelse. Romantisk følsomt værk, som er nærmest
blottet for direkte erotisk
udstråling, men signalerer
stærk længsel og uskyld.

Til ferniseringen var der to
performances. I forhallen
var det Hesselholdt & Mejlvang der viste: Desire for
Domination. På et podium i
det inderste rum blev Heine
Klausen’s værk: Two Hearts
that Beat as One performet.
Begge var meget smukke
værker, hvor især sidst-

Kuratorerne påpeger da
også i informationsmaterialet på, at hensigten er ”en
bred favnende undersøgelse
af det erotiske rum, der
forsøger at udvide den forståelsesramme, som ideen
om det erotiske ofte bliver
placeret i”.
Klarest fremstår dette i
Claus Mulbjerg, Tomas Skovgaard, Kristoffer Ørums
værk: ”Sucker
Trick”. På flere
storskærme
vises to legende
hænder på en
sort bagrund.
Hænderne er
optaget af at
lade en lille rød
bold forsvinde
og igen komme
frem. Titlen
henviser til
den afledningsmanøvre, som
en tryllekunstner benytter sig
af for at vildlede
sit publikums
opmærksomhed.
Værket er fascinerende med
den farvemæs-

Videoinstallation af Kristoffer Ørum, Klaus Mulbjerg og Tomas Skovgaard.“Sucker Trick”,
2017 - foto: Susanne Mertz

sige enkelthed og sanselige
legen med bolden. På eksemplarisk vis er værket kendetegnende for hele udstillingen. Værkerne er svære at
fastholde, fordi de bevæger
sig i spændingsfeltet mellem
det synlige og det usynlige.
Værkerne er alle meget abstrakte og blottet for seksuelle udfoldelser. Hermed

Overgaden - Overgaden neden vandet l7

Se overgaden.org eller Overgadens Facebookside samt
se box andetsteds på siden.
Deltagende kunstnere
er:
Ann Louise Andersen, Ruth
Campau, Emma Hedditch
(UK) Hesselholddt 6Mejlvang, Lea Guldditte Hestelund, Jakob Jakobsen,
Heine Klausen, Tricia Middleton (CA), Klaus Mulbjerg, Michael Mørk, Lea
Porsager,
Tomas Skovgaard, Tine
Tvergaard, Kristoffer Ørum
Jette Højbjerre

ALLE DAGE
KL. 12-20
SIDSTE DA
G LUKKES
KL. 18

CHRISTIANIA

Planlagte perfermances:

Søndag d. 3. kl. 15-17: Seminar // As Easy as Drinking a Glass of Water:
Som en del af udstillingen REVISIT: EROTIK har kunstnerne Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen arrangeret
et seminar, som udfolder nogle af tematikkerne i deres
værk. Eftermiddagen byder på en samtale mellem Signe
Arnfred og Tania Ørum, der vil komme ind på kvindesagsforkæmperen Alexandra Kollentaj og drømmen om
seksuel revolution under og efter Oktoberrevolutionen i
1917, mens Carsten Juhl vil fortælle om forfatteren, kuratoren og filosoffen Paul Preciado og hans ideer om den
pharmacopornografiske æra. Som del af programmet opfører Tine Tvergaard og Jakob Jakobsen en performance.

stillingen før og nu.

I forbindelse med udstillingen arrangeres et performance- og eventprogram
hvor der sættes fokus på
erotikkens væsen, men også
trækker tråde mellem ud-

Som nævnt, er der ingen af
de udstillede værker som
eksplicit udstiller erotikken.

Torsdag d. 30 kl. 18-20: Performance & talk //
Erotikkens væsen:

bliver det lovede direkte
favntag med fotoudstillingen
fra 1989 måske lidt søgt. Det
kan konstateres at nutidens
kunstneriske blik på erotik og erotikkens væsen på
denne udstilling er langt
mere nuanceret og flydende,
dog på en sanselig måde.
Retrospektivt fremstår en
del af de erotiske fotografier
fra 1989 på denne baggrund
indirekte som være båret,
ikke af det kvindelige, men
det mandlige blik. Som om
en del af de kvindelige fotografer stadig er underlagt
mænds måde at fortolke
erotikken på.

Billedet forestiller intervview med Susaanne Mertz, hun var med
på udstillingen Erotik i 1989, som er grundlaget for den udstilling, der vises nu. foto: Susanne Mertz

JULEMARKE
D
DEN GRÅ HAL 9.-20. DEC. 2017

GÅ
LAD BILEN STÅ. TAG CYKLEN, BUSSEN, METRO ELLER

& INSTAGRAM
FØLG OS PÅ FACEBOOK
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Julens overflod
Hæld resten af fonden på.
Piskefløde. Kog ind, smag til.
Kom resterne af kartoflerne
(brunede og hvide i). Æbler
og svedsker. Smag til igen,
der skal nok lidt mere syre,
fx æblecidervineddike, til.
På bordet sammen med de
lunede rødkålsrester. Den
rødvin, der ikke blev brugt
juleaften, kan nu få ben at
gå på.

Rammer nu (næsten) alle.
Og julemad er sulemad. Og
sulemad er fedt, tungt og
vanskeligt fordøjeligt – men
alligevel ryger vi jo på den
hvert år – om ikke andet,
så for hyggens skyld! Lidt
lige som med de levende lys!
Når du sidder der ved bordet og synes, tøjet begynder
at stramme – så husk, der
var en grund til, at man
opfandt brændevinen. Du ku
selvfølgelig proppe dig lidt

mindre – men når nu skaden
er sket (i hyggeligt lag), så
hjælper en enkelt snaps (på
køkkenfransk: Trou Normand)på fordøjelsen – man
behøver ikke drikke sig i
hegnet af den grund – men
det sker såmænd nok for
nogle. Den fede og søde
mad kræver modspil i form
at syre og fibre. Godt med
grønt, gem den gode rødvin
– opbagt sovs slår al god vin
ihjel – og ellers klarer den

klassiske rødkål (der jo også
er et sukkerorgie) det. Men
hvad ska vi så ellers spise?
Hos os har vi i mange år haft
en tradition 2. Juledag med
at lave en ragout på resterne
af julens fjerkræ (hos os gås
– men and gør det også). Du
huskede forhåbentlig juleaften at koge fond på vinger,
hals og kråser. Pluk resterne
og skær i mundrette happer.
Brun af med finthakkede løg.

Burgere er oppe i tiden –
men behøver jo ikke at være
en tro kopi af MacDonalds
udbud. Start med bollen.
Køb ordentlige boller (på
surdejg), der ikke blot er
sukker og luft med sesamfrø på. Forleden fandt jeg
så hakket krondyrkød til
en rimelig pris i den lokale
frysemontre. Lad det tø op
og form til burgerbøffer.
Husk en tryksejsten midt
på – holder saften i bøffen.
Sammesteds fandt jeg et mix
af friske svampe. Skar dem i
passende stykker og svitsede
dem over godt blus med
hakkede chalotteløg. Salt
og peber. Når svampene har
”svedt”, piskefløde og friskreven muskat. Svagt blus –
reducer til det cremede.
Sprødsteg nogle skiver godt
bacon og lad dem dryppe af.
Lun bollerne og steg bøfferne
nænsomt (dyrekød er ret ma-

gert – bliver nemt tørt). Læg
bøfferne på bollerne, hæld
svampemixen henover og
pynt med bacon og bjerge af
rucola. Giv gerne tyttebæreller tranebærgelé til.
Curry er ikke julemad – men
gør desuagtet godt i maven.
Faktisk var det den britiske
hær i Indien, der udviklede
currybegrebet: Drengene,
der vant til kål og og udkogt
får hjemme i Yorkshire, fik
frygtelige maveproblemer.
Og soldater med rigtig dårlig mave har svært ved at
løbe og/eller slås. De mange
krydderier i curry´en har
god regulerende virkning
på maven og slog derfor hurtigt an. Nu er curry mange
ting ´og rigtig mange – også
herværende kyndige - vil
sikkert sige, at det sku laves
helt anderledes. Men basalt er det et blandingskrydderi – som du god selv kan
blande. Stødt koriander,
gurkemeje (for farven), stødt
chili (for styrken) og Gharam
Marsala (for aromaen) er
hovedingredienserne. Og
Gharam Marsalaen er i sig
selv en blanding, der kan
variere, af mange forskellige krydderier. Ska det
være nemt, bruger jeg en
færdigblandet karry (Currien er den færdige ret).

Køb en autentisk, indisk
blanding. Selv foretrækker
jeg den Madras-karry, der
oprindelig blev blandet t
guvernøren i Bombay (nu
Mumbai) og som kan fås i det
fleste supermarkeder. Svits
karryen af med hakkede løg
i (klaret = Ghee) smør. Salt.
Fond. Youghurt naturel.
Kog ind til passende konsistens og smag til. Hertil
et par lækre svinekotelletter, stegt, så de er saftige
endnu. Frisk koriander.
Hot Mango Chutney. Reven
kokos. Ananastern. Og hvad
du ellers synes, ku passe.
Gyd sovsen over koteletterne
og lad folk selv arrangere
på tallerkenerne. Kan også
lavet på kyllingetern, lam
mm – men hinduer vil nok
ikke ku lide, hvis du bruger
kalv eller okse.
Bon Appetit – og må jeres
maver komme godt igennem
Julen!
Md. M

Sådan kommer du godt igennem vintertrafikken
i København
I denne uge fik vi denne
vintersæsons første omgang
bydækkende nattefrost. Derfor gik kommunens Vintertjeneste i aktion med
saltning af de største veje og
cykelstier for at sikre tørre
vejbaner til morgentrafikken. Vintertjenesten har
også et par nætter været ude
på den særlige brorute, hvor
byens lette cykelbroer får et
særskilt tilsyn. Så nu er Vintertjenesten varmet op – klar
til en lang kold vinter.
Når rim og frost gør cykelstier og vejbaner glatte, eller
sneen pludselig vælter ned
over København, så er kommunens Vintertjeneste klar
til at rykke ud med ganske
kort varsel. Vintertjenesten
er i beredskab fra midt i
oktober til midt i april, hvor
vagtcentralen overvåger
vejtemperaturen og vejrsituationen i døgndrift.

Ni ud af ti udkald, hvor
Vintertjenesten går i aktion,
handler om præventiv glatførebekæmpelse, hvor veje
og cykelstier bliver saltet,
så trafikanterne kan komme
nemt og sikkert igennem
byen. Rigtige snefald kan
som regel tælles på én hånd i
løbet af en vintersæson, men
til gengæld har sneen som
regel store konsekvenser for
trafiksituationen.
”Vi kan jo ikke styre vejret,
men med vores konstante
overvågning og den præventive indsats gør vi alt, hvad
vi kan for at sikre en god
fremkommelighed i København, også om vinteren.
Samtidig har vi et meget
stort fokus på at levere den
nødvendige trafikinformation, så trafikanterne er
godt forberedt, før de begiver
sig ud i vintervejret,” siger
centerchef Vibeke Vedel fra

Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor Vintertjenesten
hører til.  
Følg med live på Twitter og hjemmeside
Til denne sæson har Vintertjenesten fået sin egen
Twitterprofil, vintervagtKBH, hvor man kan få de
helt aktuelle informationer
om vej- og vejrsituationen
i København. Der bliver
tweetet, hver gang Vintertjenesten starter og slutter
et udkald, og der vil blive
retweetet relevante informationer fra andre Twitterprofiler, som også informerer om
vintervejr og -trafik.

Fakta om Vintertjenesten

Vintertjenesten har
været i beredskab siden
mandag d. 16. oktober
(uge 42) og slutter sæsonen mandag d. 23.
april (uge 17). Vintertjenestens medarbejdere
er klar til udkald i døgnets 24 timer, dvs. at der
kan påbegyndes saltning
eller snerydning senest
en time efter udkald.

Fra denne sæson kan man
som noget nyt også følge
kommunens saltspredere,
mens de er i gang på kørebaner og cykelstier på www.
kk.dk/vinter. Man kan zoome
ind og ud på kortet og følge
med i, hvornår saltsprederen
kommer på ens egen vej og
rute igennem byen.

Vintertjenesten råder i
fuldt vinterberedskab
over 188 køretøjer og har
1.200 tons salt på eget
lager. Vintertjenesten
beskæftiger i vinterperioden 100 medarbejdere
fra Teknik- og Miljøforvaltningen og 164 medarbejdere fra underentreprenører.

Herudover kan man holde
sig opdateret om trafiksituationen på Trafikken Hovedstadens app, som Trafiktårnet løbende opdaterer,
og via trafikmeldingerne
på P4 København og www.
vintertrafik.dk. Ved særlige
situationer vil der desuden
blive sendt pressemeddelelser ud og lagt information på
kommunens Facebookprofil.

På en normal vinter regner Vintertjenesten med
50 udkald. 45 til præventiv saltning og fem til
snerydning. Sidste
vintersæson (2016/17)
var der 35 udkald – 30
præventive saltninger
og 5 med snerydning, ud
af de i alt 192 døgn, hvor
Vintertjenesten var på
vagt.

Ca. 50 % af vejene i København er offentlige, og 50 %
er private fællesveje. Det
er grundejerne, der har
ansvaret for at glatførebekæmpe og rydde sne på
eget fortov, hvilket også
gælder skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl. På private fællesveje skal grundejer også sørge for kørebanen.
Du kan læse mere om
dine pligter som grundejer
på: www.kk.dk/vinter
Vintertjenesten salter og
rydder sne på cirka 750
km vej og cirka 600 km
cykelsti samt på cirka 5000
lokationer med offentlige
fortov, pladser, trapper osv.
Der saltes og ryddes i en
prioriteret rækkefølge, hvor
de store, trafikerede veje og
byens cykelstier har højeste
prioritet, mens små boligveje bliver ryddet til sidst.
Målsætningen er, at der er
ryddet sne og saltet på cykelstierne og de store kommunale veje senest otte-ti timer
efter et snefald er ophørt.
På 120 km særligt prioriteret cykelsti er målsætningen, at sneen er ryddet max
fire timer efter snefaldet er
ophørt. Du kan læse mere om

Vintertjenestens ruter
på:www.kk.dk/artikel/
her-rydder-kommunensne-og-salter
Vintertjenesten overvåger vejr- og vejtemperaturen i byen via 13
målestationer. Herudover bliver der hver eneste
nat ført særskilt tilsyn
med Inderhavnsbroen
og andre lette cykelbroer, som er særligt udsatte. Broruten omfatter
følgende broer:
·         Inderhavnsbroen
·         Bryghusbroen
·         Cykelslangen
·         Cirkelbroen
·         Carlsbergbroen
·         Hønsebroen (pt.
lukket for renovering)
·         Teglværksbroen
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Døttreskolens november i en nøddeskal
Man kan som bekendt fejre fødselsdag på mange
måder ...
fx sådan her

... eller sådan her

eller ...
Øjebliksbilleder
Her erBørnehaveklassen
fanget midt i at øve en af
sangene i deres stykke på
scenen i salen- ekstra spændende jo, når det er første
gang, de prøver den slags
sammen!
3. kl. har blandt mange andre gøremål med udpræget
koncentration også arbejdet
med at skabe kulisser og
udtænke de rigtige kostumer
til deres forestilling - hvori
også er indlagt en egenproduceret lille filmsekvens
- som de ikke kom sovende
til, selv om det måske her
kan se sådan ud!
7.kl.har bl.a. haft tema-dage
og nydt for alvor at være flyttet ind i deres nye lokaler.
Med afsæt i filmatiseringen
af Umberto Ecos krimigåde
“Rosens Navn” og med inddragelse af spilfænomenet
Escape-rooms, som via en
hjemmeside og en ”indespærring” heri, har eleverne fået
mulighed for at komme med
deres bud på, hvorfor Eco
mon lader det kloster, hvori
filmen udspiller sig, brænde
ned?. Eleverne har også
fået en god indsigt i middelalderens munkeordener
og forskellige kristendomsopfattelser, samt viden om
kristendommens relation
til det omgivende samfund i
middelalderen.
Mens også de sidder rart i
deres nye klasseværelse i
Filialen, kan man se 6.kl.
nyde et gensyn med deres
teaterstykke fra 4. OG et
velfortjent break i deres
igangværende teateraktiviteter
Nyt og gammelt - Hånd i
hånd, hvilket vist egentligpasser ganske fint til vor d.
2.dec. 218 år gamle skole.

Tekst og fotos
CBC.

eller hvad med ....?

I anledning af Christianshavns 400år i 2018, hAr Sven Grønqvist fra Eiffelbar fået trykt
vægkaleder i A4 format med billeder fra vinduet ved Eiffelbar af Julie Kyhl, med fotos af
John Lentz, susanne Mertz og Claus Lynggaard. Den kan købes på Eiffelbar fra Lørdag
d.9Dec. Og koster 120 kr
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Amerikansk kærlighed til Danmark
Dale Smiths mor var bange for, at hendes søn ikke ville vende
tilbage til USA, hvis hun skrev under på hans pasansøgning. Hun
fik ret. Fra sin husbåd på Holmen kan Dale nu se tilbage på over 50
år i Danmark
”Jeg mødte denne her danske pige og så…..” Sådan
forklarer mange herboende
udlændinge, hvordan de
havnede i Danmark. Men
ikke Dale Smith. Det var
interessen for det danske
velfærdssystem, der trak.
   Som afroamerikaner
fra den tidligere stålværftsby North Braddock udenfor
Pittsburg, Pennsylvania drog
den unge Dale i begyndelsen
af tresserne til Sydstaterne
for sammen med andre
borgerrettighedsaktiviser at
kæmpe for at få den sorte
befolkning registreret som
vælgere. Det var voldsomme
år og han røg også i fængsel.
Men da han som 20-årig
studerede kultursociologi på
universitetet og skulle lave
hovedopgave overtalte en af
hans professorer ham til at
tage til Danmark for at studere det danske velfærdssystem. ” Verdens bedste”, som
han kaldte det. Hans lærer
havde tætte kontakter til
Danmark. Ikke mindst til
prominente danskere fra
modstandsbevægelsen, som
politiker, rektor på Københavns universitet og frihedskæmper Mogens Fog. Det
måtte være noget for Dale,
tænkte professoren. Han var
klar til at hjælpe med at søge
legater og introducere ham
til sit netværk.
   Så var det, fru Smith
satte foden ned. Hun nægtede at sætte sin underskrift
på Dales ansøgning til et
pas. Hendes søn skulle ikke
rejse så langt bort fra familien. Som om hun anede
allerede der, at Dale aldrig
for alvor ville vende tilbage

til Staterne, hvis hun slap
ham løs. Det tog selveste
Pete Seeger at få hende
overtalt til at skrive under
på ansøgningen. Seeger
var ven af familien og på
det tidspunkt den måske
mest berømte folkesanger i
borgerrettighedsbevægelsen
med sin ikoniske slagsang
”We shall overcome”.

der var det største problem.
Det var politikerne,” fastslår
Dale.
   Han startede som socialarbejder og misbrugskonsulent og undervejs
tog han den danske socialrådgiveruddannelse . Men
sideløbende var der også
musikken og de andre kreative interesser.

Aktivist og rock `n roller

Helt på De Vestindiske
Øer

Rent fysisk er Dale Smidt en
stor mand- 196 cm. Han har
let ved at give bjørnekrammere og nemt ved at favne
to tilsyneladende modsatrettede tendenser – nemlig
som intellektuel aktivist
og som vild rock ´n- roller.
Hans autencitet var udenfor enhver diskussion. Lige
ud af Borgerrettighedskampen og protestbevægelsen mod Vietnam, han v
ar ven med mange af de store
politiske aktivister i USA og
havde siddet inde. Men han
var også inkarneret musiker,
som fra barnsben havde
optrådt i sin bedstemors kor
i den lokale baptistkirke.
En baggrund som gennem
tiderne har skabt mange
store sangere i USA.
Danmark tog godt imod
Dale
En af de danske åndsfæller,
som Dale Smidt fik et livslangt samarbejde og venskab med var legendarisk
socialrådgiver, radiovært
og forfatter Tine Bryld. Da
festen efter ungdomsoprøret
var ved at være forbi og virkeligheden viste sit grimme
fjæs i form af junkier, gadebørn, bander osv var det ofte
Tine og Dale, der stod klar
med nødhjælpskassen – ofte
på gadeplan - og som tog
kampen med politikerne.
”Det var ikke klienterne,

I 1969 var han medstifter
af det populære band Blue
Sun som spillede en blanding af jazz, rock og blues.
Dale var forsanger og Gasolin varmede op til koncerterne – inden de gik hen
og blev verdensberømte i
Danmark.
   Han lavede også musik
til Jens Jørgen Thorsen og
Jørgen Nash`s kunsthappenings og senere kom
han også til at medvirke i
Thorsens famøse Jesusfilm.
Men inden da havde han
allerede udmærket sig i
filmbranchen i ”Peter von
Scholten” med Palle Kjærulff
–Schmidt som instruktør.
Måske ikke så meget for
sin filmiske præstation som
for sin sociale aktivisme.
Filmen blev optaget på
De Vestindiske Øer og der
blev kræset for det danske
produktionshold i spisepauserne. Der manglede ikke
noget. Til gengæld blev de
lokale medvirkende spist af
med en sandwich. Filmens
hovedtema er racisme og
Danmarks kolonialisme, -og
det var for stærk kost for
Dale. Sammen med blandt
andre skuespiller Ole Ernst
gik han i aktion og fik forskelsbehandlingen stoppet.
   ”Jeg er en helt på De
Vestindiske øer”, siger Dale
stolt.

Havet omkring mig
I Danmark fandt Dale Smidt
en rummelighed og en overskuelighed, hvor han har
kunnet bruge sine forskellige sider og talenter. Et lille
land, hvor han blev en del af
fortroppen indenfor socialarbejde, kunst og musik.
   Og så fandt han havet:
”Jeg er vokset op inde i
landet med bjerge, men i
dag kan jeg ikke leve uden
havet omkring mig.”
   Og det skal tages helt
bogstaveligt. De sidste 16 år
har han boet på en husbåd
på Holmen, hvor man ser og
mærker havets rytme døgnet
rundt. Derudover er han
den stolte ejer af yderligere
tre både. En sejlbåd og, en
Storebæltsjolle, en såkaldt
spidsgatter, den sidste af sin
slags fra Reersø, som han har
fået støtte fra Skibsbevaringsfonden under Nationalmuseet til at restaurere. Og
så er der chaluppen. En stor
12 – personers motorbåd på
130 hestekræfter, som Dale
bruger til arrangementer,
hvor kun fantasien sætter
grænser.
   En af de store glæder er,
at barnebarnet Walter på fire
år deler morfars interesse for
både. Dale er allerede ved at
lære ham at sejle.
Racisme på fremmarch
Dale Smith har øget det
danske befolkningstal med
fem døtre og foreløbigt fem
børnebørn. Alle pigerne udmærker sig indenfor de kreative fag. En er skuespiller,
en anden guldsmed, en tredje
arkitekt og sanger, en fjerde
arbejder med reklame og en
femte er indenfor journalistik. Han er stolt af dem men
også en smule bekymret for
tendenser i tiden.
   ”Efter al det social-

Dale Smith - foto: Susanne Mertz

politiske arbejde , jeg har
været med i i over 50 år, så
ser det ud som om, vi er på
vej tilbage til der, hvor jeg
startede. Racismen er på
fremmarch og mine børn har
også oplevet det, og de er
danske og har danske navne.
Hvordan må det ikke være
for tyrkiske eller palæstinensiske unge? Vi fører en
politik, der er ekskluderende
i stedet for inkluderende.
Det er svært at tænke på
fremtiden med politikere,
som kun arbejder på her og
nu. De er ikke optaget af,
hvad der kommer til at ske
på den lange bane men kun
på deres egen regeringsperiode.”

gammel husbåd og på den
øvrige bådpark. Og så er der
musikken i ”Dale Smith`s
Blues band” plus det løse.
Han klæder Christianshavn
med sin fordomsfrie, kunstneriske og socialt bevidste
indstillingl. Det var godt,
du kom - både for dig selv
og for os!
Tekst: Eva Suszkiewicz

Godt du kom
Sådan er dag, hvor solen
skinner og husbåden vugger
på bølgen blå og man kan
sidde på dækket   er livet en
leg. Men det er ikke en idyl
Den 71-årige Dale Smith
bruger meget tid på. Han
har travlt. Der er altid noget
der skal vedligeholdes på en

Supertræneren Ricard Olsen i CIK
boksning er stoppet
Det var ikke en anden bokser, som stoppede Ricard
Olsen, der stoppede Ricard.
Det var en modstander, som
fik selv Thor med Hammeren
til at gå i knæ, nemlig Ælde
og de med alderen forbundne
gebrækkeligheder. Ricard
blev knæopereret i februar,
og med træningslokaler på
tredje sal, giver bestigningen
problemer, især når man
skal medbringe en tung
træningstaske.
Ricard Olsen har trænet
mange boksere i CIK

gennem mange år og deltaget i træningslejre og turneringer her og i andre lande.
”Hvis en CIK-bolser har tabt
en kamp, er der garanteret
blevet snydt”, siger Ricard.
Han er far til den tidligere
professionelle bokser Frank
Olsen og var Mikkel Kesslers
træner fra denne var 13 år.
Samarbejdet ophørte i 2009,
da Kessler tabte sin kamp
til Andre Ward i Super Six
World Boxing Classic 21.
novembef 2009, hvorefter
Jimmy Monry fra USA over-

tog Kesslers træning.
Ricard minder medlemmerne om, at deres trænere
har deres famlier, som må
undvære dem, når de er i
klubbens tjeneste..
Ricard Olsen blev i 2003
kåret til ”Årets Idrætsleder” på Amager af Amager
Bladets Idrætspriskomité.
owu
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Koncert i Vor Frelsers Kirke

Graabrødres jul
Graabrødre Kammerkor
har gjort det til en tradition at indlede deres
julekoncertrække med en
gratis koncert på Christianshavn, hvor flere af
korets medlemmer bor.
Koret øver hver mandag
aften i Holmens Kirke og
inviterer her til en klassisk
julekoncert – med det hele!
Der bliver sunget gyldne
stjerner blinker over Bethlehem (“Dejlig er den himmelblå”) og leder de vise mænd
på vej (“Videntes stellam
magi”) – og alle troende iler
til for at tilbede barnet (“O
come all ye faithful”).
Vi hører historien om “de 12
juledage” og om “juletræet
med sin pynt”, der venter
på vi begynder at synge
“Barn Jesus i en krybbe lå”.
Traditionen tro vil der blive
solgt glögg.

Koncert med Graabrødre Kammerkor
Sted: Sofiebadet
Dato: Mandag den 11. december kl. 19
Pris: Fri entré

NB! Aftenen er samtidig en
normal badeaften i Sofiebadet – så halvt eller helt
afklædte publikummer kan
forekomme!

Søndag den 19 november var der koncert med Jens Unmack fra Loveshop. Han fyldte alene mand,
hele kirken, og gav en vidunderlig koncert.
Tekst og billede: Susanne Mertz

Sofie Swinger Igen
På trods af beskedne bevillinger er der stadig liv i den
gamle tøs! Og det er mere
end nødvendigt, nu hvor
den nationale scene for jazz
(Jazzhouse) er helt væk!
Allerede 10. december holder vi jule- og hyggekoncert
med det Hemmelige Big
Band. Rudolf får luft under
klovene – og vi andre et par
dejlige timer. Koncerten
begynder kl. 15 – dørene
åbnes 1430 – og de første
får de bedste pladser! Vanlig
entré.

Traditioner er til for at holdes,
og vores Nytårskoncert er en
af de klippefaste. Så også i
år får vi en flyvende start på
det nye år med Tomas Franck
Quartet. Det er søndag 14.
januar, det er kl. 15 og det er
på Sofiekælderen. Igen kan
man komme ind fra 1430,
hvis man vil sikre sig en god
plads. Vanlig entré.
Tekst og foto: Sofie

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio
December:
Mandag 4.12: Danish Blues Delight. V/Dr. Jive.
Mandag 11.12: “Merry Christmas, Baby” - Julestue.

Et par gamle
kendinge....
Lørdag den 18. november
spillede de gamle rock-/
country-/bluesdrenge Mik
Schack, Billy Cross og Flemming Ostermann i Beboerhuset. Veteraner vil huske
dem fra Sofiekælderens
gamle rock-fredage, hvor de
altid var et stort trækplaster.
Superbrugsen havde sponsoreret foretagendet, ligesom

God jul – vi høres ved mandag 8.1.2018.
Januar:

de også havde stillet rimelige
forsyninger til rådighed til
Mik Schacks indledende
ølcauseri. Stemningen blev
hurtigt god!
Tekst og foto: Sofie

Mandag 8.1: Sarah’s Soul Club - bl.a. om Etta James.
V/ Sarah da Silva.

Øverst et udsnit af
blæsergruppen i Det
Hemmelige Big Band.
Til højre ses en veloplagt Tomas Franck

Mandag 15.1: Tillykke! Elmore James 100 år.
Guitarmand Ronni Boysen vælger favoritter.
Black’n White soul I 1960’erne.
V/Dr. Jive og Ronni Boysen.
Mandag 22.1: Panilds pladeparade årgang 2017.11.
V/Troels Panild.
Mandag 29.1: Pianomand Esben Justs New Orleans
Gumbo. V/Esben Just + Dr. Jive.
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Julehygge i Vagthuset
Glög og julegaver
Den 2. december kl 13-16
Torvegade 75

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
Asbjørn Kaasgaard

Kammeraternes Sidste Farvel

(set på Torvet af poul)

