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Man binder os
på mund og
hånd...
Men man kan
ikke binde
ånd....

Foto: Susanne
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Kæmpe til lykke
40 år i Beboerhuset og god som ny. Den 18. oktober kan
Marianne Blomberg fejre 40 år i Christianshavns Beboerhus.
Huset med værkstedsbrugere, ansatte, vikarer, bestyrelse
og gæster, alle os som gennem årene har nydt godt af Mariannes dejlige væsen, vil gerne fejre hende i anledningen af
40års jubilæet. Men ak, Coronaen gør, at dette ikke er muligt
nu, når vi har styr på den, skal hun rigtig fejres.

Huskat....
Miljøbilen kommer næste gang
19/10 kl 19
på Torvet

Program for
Christianshavns
Seniorklub i oktober
5.10
Hyggeligt samvær med covid 19 som følgesvend
12.10
Frantz Leander - Homer og Odysseen
19.10 Lone Jepsen - Forlystelser i København, her og nu
26.10 Camilla Kornerup - fortæller om Bangladesh
Christianshavns Seniorklub åbner igen mandag den 5.
oktober i Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København K kl. 12
Det er ikke muligt at brygge kaffe og te, derfor må deltagere
selv medbringe varme drikke. Der vil være øl og sodavand.
Klubbens bestyrelse har besluttet at de obligatoriske 20
kr., som deltagelse til en klubdag sædvanligvis koster,
bortfalder for arrangementerne i oktober og november.

Tænk en gang 1980, det år begyndte Marianne i
Beboerhuset. Først med rengøring men efter nogen tid
rykkede hun over til driftsassistent arbejde og hun er en
forbilledlig en af slagsen. Skønt hun har stået i husets café
og taget imod os i mange år, er det ikke noget der er blevet
glat rutine. Hun modtager alle med venlighed og interesse,
altid parat til at gøre hvad hun kan, for at man føler sig
velkommen og af værdi.
Men tag ikke fejl, hun er ikke nogen vatnisse.
Er der en person som bliver ubehagelig for atmosfæren i
huset, er Marianne den, der stilfærdigt, men yderst bestemt,
får tingene på plads.
Som en værkstedsbruger udtrykte det: Man siger, at nye
koste fejer bedst, men så må Marianne stadigvæk være ny.
Kæmpe til lykke med jubilæet til dig Marianne, fra os
alle sammen.

Kan I kende hende her ?

Røde Kors søger indsamlere på Christianshavn og
Islands Brygge søndag den 4. oktober
Ingen skal stå alene –
hverken herhjemme eller
ude i verden. Derfor samler
Røde Kors ind søndag den 4.
oktober, og der er brug for
at få så mange som muligt
på gaden for den gode sag.
”Sidste år indsamlede
Christianshavn og Islands

Brygge 76.444 kroner. Det
var så godt gået, og i år har
vi brug for jeres opbakning igen. Vores mødesteder
er selvfølgelig sikret efter
sundhedsmyndighedernes
corona-retningslinjer, og alle
indsamlere vil blive instrueret i fornuftig indsamling-

sadfærd, inden de begynder
på deres ruter, fortæller
Trine Steffensen, som er
tovholder for indsamlingen
i hovedstadsområdet.
Det er både muligt at vælge
en rute i lokalområdet eller i
en anden bydel. Du kan også

vælge en ståplads foran eksempelvis et supermarked,
og der er selvfølgelig håndsprit og mundbind til alle.
Tilmeld dig på www.indsamler.dk med det samme.

På vegne af Christianshavns Seniorklubs bestyrelse
Bo

Dead-line
for næste avis
er
22/10 kl. 16

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk
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Fedtekælderen midt i en corona tid
Siden Covid-19 Danmark
lukkede ned i foråret, har
varmestuen Fedtekælderen
været udendørs og har haft
fungerende nødvarmestue omme i gården. Dette
har givet mulighed for at
adressere de mest basale behov i en kritisk periode, hvor
mange sociale tilbud ellers
lukkede helt ned. Det bliver
pludseligt tydeligt, hvor ba-

salt og afgørende adgang til
bade- og toiletmuligheder er,
når de ikke længere er der.
Nødvarmestuen har således
fungeret som en tryg base,
kontaktsted og informationscenter under Corona,
hvor 35-45 udsatte mennesker løbende har kunne
få dækket basale behov og
holde sig orienteret om myndighedernes udmeldinger ift.

corona. Blot det at vide, hvor
man skal henvende sig, hvis
man udviser symptomer, og
hvordan man bliver tildelt
en karantæneplads hvis
man ikke har et hjem, kan
være en udfordring. Mange
er kommet i nødvarmestuen
for blot at få en daglig snak
over en kop kaffe og en skål
suppe. Ved at holde åbent i
gården, har Fedtekælderen
både kunne holde kontakt
til mange af dem, vi i forvejen kender og været til
rådighed for nye brugere. Vi
har således løbende kunne
være i dialog med den enkelte og hjulpet med stort
og småt alt efter behov. Der
er også en del fra målgruppen, som har haft glæde af
at være i telefonisk kontakt
med os.
Nu er vinteren på vej
Nu står vinteren for døren
og det bliver det koldere
samtidig med at antallet af
mennesker, der er smittet
med Covid-19 stiger. Alligevel flytter Fedtekælderen
ned i egne lokaler mandag
d. 28. september. Udfordringen bliver at sørge for, at
tilbageflytningen kommer
til at foregå under så coronasikre og samtidig venlige
forhold, som det overhovedet
er muligt med den afstand,
som plexiglas afspærringer,
visirer og masker skaber
mellem mennesker. Når
der er flere mennesker i kø
udenfor end der er pladser,
kommer vi til at sortere i

døren. Der vil maksimalt
være plads til 16 personer i
selve varmestuen på samme
tid. Herudover en i bad, en på
kontoret og to på toiletterne.
Den lave dørtærskel, der ellers et af Fedtekælderens fineste varemærker, bliver under corona højere. At der er
plads til alle, der giver plads
til andre, må suspenderes for
en tid. Nu skal medarbejdere
fra gaden visitere, hvem der
må komme ind og få dækket
sine mest basale behov. Vi vil
som udgangspunkt prioritere
at tage de særligt trængende
ind til varm havregrød og
suppe. Og ellers trækker vi
lod blandt resten. De som må
vente udenfor, kan benytte
vores mobile varmestue – en
cykelvogn med madpakker,
kaffe og te.
Vi må alle løse opgaverne
under Covid-19 på de mest
hensigtsmæssige og sikre

måder. Som også gerne må
være så hyggelige, sjove
og opfindsomme, som det
er muligt i disse alvorlige
tider. Vi har lagt en plan
for, hvordan vi fortsat kan
dække de basale behov, Fedtekælderen plejer at dække.
Det eneste tilbud som vi
ikke kommer til at have, er
tilbud om hvile, da hvilerummet for en tid omdannes
til kontor. Planen vil helt
sikkert komme til at ændre
sig over tid efterhånden som
virkeligheden banker på.
Fedtekælderen vil adressere
situationen ved at opdele
varmestuens tilbud i ’satellitter’, hvor selve varmestuen er ’moderskibet’. Her
kan man kun få varme, mad
og drikke. Adgang til toilet-,
bad- og kontorsatellitterne
sker udefra via tre forskellige indgange i det gamle og
snørklede menighedshus.

Toiletterne vil være åbne
som offentlige toiletter i hele
Fedtekælderens åbningstid,
så alle kan komme til dem
udefra. Ligeledes kan den
mobile cykelvogns-satellit
benyttes af alle fra målgruppen. Om man vil i bad eller
bestille kontortid, henvender
man sig til en af de medarbejdere, der vil være udenfor på
gaden og får en tid. At flere
aktiviteter foregår på gaden
betyder, at vi får brug for forståelse fra dem, der til daglig
arbejder i Stanleys Gaard,
naboer og forbipasserende,
da vi kommer til at fylde
endnu mere udendørs under
corona, end vi ellers gør. Til
gengæld vil der også være
flere medarbejdere udenfor.
Tak til Velliv Foreningen
som har støttet Fedtekælderens arbejde under Covid-19
Sharon Parker, leder af
Fedtekælderen

STRIBEN
v/
Katrine
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Debat og Læs
Er vi så
krænkelsesforskrækkede,
at vi krænker for at undgå
at krænke?
Poul (Cohrt?) har et meget
udmærket og sikkert berettiget indlæg i det seneste
nummer af Christianshavneren under titlen «En
stille undren....» om en
politiforretning på torvet,
hvor politiet møder talstærkt op under stor udrykning for at tale med en
medborger, men uden at de
bærer mundbind, beskyttelseshandsker eller andre
coronaværnemidler. Poul
betegner den pågældende
medborger som «norddansker.» Jeg ved det jo ikke,
men jeg går ud fra, at der

var tale om en grønlænder
og ikke en skagbo. Jeg ved
det jo heller ikke, men jeg
har da en meget stærk
fornemmelse af, at der er
større fare for, at en person
med rødder i Grønland vil
føle sig mere krænket over
at blive kaldt norddansker
end over at blive kaldt
grønlænder.

Venlig hilsen
Simon Vincent
Strandgade 43

Københavns Kommune undersøger mulighederne for
bedre forhold for cyklister på Torvegade og Christianshavns Lokalråd indsamler erfaringer via spørgeundersøgelser. På cykelstien gennem Christiania færdes
nogen, som ikke nævnes i undersøgelsen. På rad og
række lunter store heste i pæn fordragelighed mellem
de to-hjulede og ditto -benede.
Foto og tekst, ebb

EU mindsteløn, nej tak!
Hver tiende arbejder i EU
kan ikke leve af sin løn – de
er ”working poor”. 40% af
alle jobs i EU er ”atypiske”,
dvs. at det er jobs uden de
basale rettigheder. Jamen
er det så ikke godt, at EUkommissionen vil indføre
en lovbestemt mindsteløn?
EU har i årtier arbejdet
målrettet på at deregulere
arbejdsmarkedet. I Lissabontraktaten (EU’s grundlov) er liberalismen knæsat
med den frie bevægelighed
for kapital, arbejdskraft,
varer og tjenesteydelser.
Det har skabt en hær af
retsløse, vandrende arbejdere. Virksomheder og
borgerlige politikere roser
denne deregulering.
Tror man virkelig, at dette
ændres med et snuptag med
et direktiv om mindsteløn?
Tror man virkelig, at millioner af arbejdere i EU lige
pludselig får en klækkelig
lønforhøjelse?
Det kommer ikke til at ske!
EU-kommissionen er ikke i
gavehumør, tværtimod!
De steder og brancher, hvor
den faglige organisering er
lav, vil mindsteløn hurtigt
blive maksimumløn. Mange
arbejdere risikerer at få

endnu dårligere vilkår.
I Danmark har arbejderne i
120 år haft ret til at kæmpe
for bedre løn- og arbejdsvilkår. Gennem strejker, konflikter og forhandlinger har
arbejderne opnået faglige,
sociale og politiske rettigheder. Det kaldes ”den danske
model”.
En lovbestemt mindsteløn
er første skridt til at underminere de kollektive
overenskomster og forhandlingsretten på det danske
arbejdsmarked.
Oven i købet så tiltager EUkommissionen sig ret til at
blande sig i arbejdsmarkedsvilkår. Ifølge Lissabontraktaten har EU nemlig
ingen beføjelser på dette
område.
EU skal bare holde nallerne
væk!
Det er på tide med en folkeafstemning om EU-medlemskabet!!
Vil du også være med til
at bekæmpe EU-staten, så
meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU!
Hanne Micheelsen

Efterårstræer mod Operaens silhuet giver næsten japansk stemning , ebb
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Langebro – den er helt gal

Fase A: er den akutte, der
allerede er startet og forventes afsluttet med udgangen af 2020.
Fase B: skal foregå fra 2021
til 2025.
Fase C: der planlagt fra
2026 til 2029.
Detaljerne omkring fase
B og C er endnu ikke på
plads. Det er dog klart, at
Teknik- og Miljøudvalget
regner med, at Langebro vil
være åben for trafik i hele
perioden. Der kan dog være
enkelte undtagelser.
Til gengæld vil samtlige
vejbaner ikke være åbne i
hele perioden, og der forventes kødannelser; også
selv om nogle trafikanter
eventuelt finder alternative
ruter. Problemet vil selvfølgelig være størst i myldretiden.

Langebro er Københavns
mest trafikerede bro, hvor
der på hverdagene kører
52.200 biler. I forbindelse
med etablering af parkeringsanlæg under broen
ved Islands Brygge blev der
konstateret alvorlige skader på selve broen. Dette
resulterede i at, der blev
udført et særeftersyn af
hele broen. Konklusionen
på eftersynet var, at der

var behov for akutte reparationer til en værdi af 36,3
mio. kr., hovedsagelig for
at undgå yderligere indsivning af vand i betonkonstruktionen. Der er desuden et betydeligt slid på
broens asfaltbelægning. En
del af problemerne skyldes
en konstruktionsfejl i den
oprindelige bro fra 1954.

beløb for en renovering til
ca. 307 mio. kr. En udskiftning af broen med en ny er
estimeret til ca. 1,3 milliarder kr.

Teknik- og Miljøafdelingen
har estimeret det totale

Renoveringen består af 3
faser.

Et af de akutte problemer
er, at alle broens 16 stålbelysningsmaster er så angrebet af rust, at de er i fare
for at knække.

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING
til jeres renoveringsprojekt

Bang & Beenfeldt A/S er Christianshavns lokale rådgivende
ingeniørfirma med mere end 45 års erfaring. Vi har specialiseret os inden
for renovering af andelsbolig- og ejerforeninger, men vi hjælper også med
mindre privatprojekter.
Går I med bygge- eller renoveringstanker, så kontakt os i dag og hør
om jeres muligheder for at få en uvildig rådgiver med på sidelinjen.

Bang & Beenfeldt A/S
info@bangbeen.dk
Tlf. 32 57 82 50

Langebrogade 6B, 4.
1411 København K
www.bangbeen.dk

I henhold til en ny rapport fra Vejdirektoratet er
Amagermotorvejen blandt
de 5 mest trafikerede i
Danmark. Faktisk er de 5
mest trafikerede motorveje
i Danmark omkring København. På disse 5 motorveje
kører 35% af den samlede
trafik i Danmark. Når reparationen af Langebro går
ind i fase B (2021 – 2025),
så må det forventes, at de
øvrige forbindelser mellem
Sjælland og Amager bliver
yderligere belastet, herunder Knippelsbro.
Ved et borgermøde om

etablering af Lynetteholm
har By og Havn meldt ud,
at deres foretrukne transport af jord er lastbiler. På
det tidspunkt blev det estimeret at det ville resultere
i 72 lastbiler i timen i 10
timer hver dag. Når kapaciteten af Langebro bliver
reduceret, forventes der kø
og en mere intens myldretid på andre forbindelseslinjer mellem København
og Amager.

Hvis Lynetteholm vedtages, og hvis By og Havn
fastholder lastbiltransporten som oprindeligt oplyst,
må man frygte totalkaos i
myldretiden mellem Amager og Sjælland. En bekymring er også, at en del
trafikanter, herunder lastbiler, ser Knippelsbro som
en mulighed. Dette område
er allerede i dag voldsomt
belastet.
Tekst og foto: Henning
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Valgforsamling -l Vor
Frelsers Kirkes
menighedsråd
Stanleys Gård, det smukke palæ fra 1755, er i dag kirkekontor og menighedshus. Desuden rummer bygningen
Fedtekælderen for udsatte borgere og Joannahuset for
børn og unge i krise. Helt i den kristne kirkes ånd.
Det er et historisk hus med smukke rum, præg af tidligere beboere (bl.a. to dekorationer af maleren Constantin
Hansen bag fløjdørene i festsalen) og en god stemning. 50
mennesker var mødt frem i dejligt sommervejr den 15.
september. Flere kendte hinanden i forvejen, men overalt
samtalede deltagerne med de omkringsiddende.
Valgprocedurerne blev forklaret og overholdt til punkt og
prikke. Hver enkelt kandidat præsenterede kort sig selv,
og det var fascinerende at høre de mange begrundelser for
at ville indgå i det frivillige arbejde, som et menighedsråd
udøver. Ønsket om at støtte kirkens populære præster gik
igen, men der blev også vist interesse for kirkens omsorgsarbejde, kirkemusikken og klokkespillet, natkirken, praktiske opgaver, gudstjenester tilpasset den store diversitet
i kirkegængere og sognebørn, økonomien og vedligehold
af kirkens sandsten. Ja, begrundelserne var mange og
sikrede dermed alle relevante aspekter af menighedrådssarbejdet. Valgforsamlingen stemte mellem 14 kandidater,
13 blev valgt, idet en trak sig ved stemmelighed. Vedkommende blev suppleant sammen med yderligere 3 andre,
der på kraftig opfordring stillede op. Et dejligt møde med
engagerede og velmenende mennesker.
Tekst: Susanne
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Menighedsrådsvalg 2020
Ved Valgforsamling den 15/9 2020 blev følgende kandidater valgt til det kommende menighedsråd.
Kandidater er opført i alfabetisk rækkefølge:

Antti Samppa
Bodil Thestrup Jensen
Christian Hindsholm
Ebbe Worsøe Petersen
Elin Johansson
Elsa Berg Brix
Eva Vejlyt
Gitte Rix
Lars Schou Pedersen
Lars Seerup
Marianne Øxenberg Hansen
Poul-Erik Fryd Petersen
Sharon Parker.

Som stedfortrædere er valgt:

Foto: Henning
Dorte Lemke
Henrik Thiesson
John Michael Andersen
Michael Walter Freising

Der er mulighed for at indsende en anden kandidatliste,
som udskrives fra kirkeministeriets hjemmeside. Kandidatlisten kan afleveres indtil den 13/10 på kordegnekontoret eller hos administrationschef Ole Wind i kontorenes
åbningstid.
Listen kan indeholde dobbelt så mange navne som det
antal medlemmer, der skal vælges, dvs 13+13 navne.
Listen skal være underskrevet af et antal stillere, som
har stemmeret i sognet. Antallet af stillere for den enkelte
kandidatliste skal svare til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Altså 13 stillere.
Menighedsrådet vælges for 4 år.
Ole Wind
Administrationschef
Vor Frelsers Sogns Menighedsråd
Lyset går på hæld: tidligere og tidligere går solen ned bag Frelser
Kirkes Tårn. Nyd den, mens vi kan. ebb
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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.

Nyt fra Lokaludvalget
OKT2020
Debatten om ”Tilpasning
af Lokaludvalg” fortsætter.
Der skal afgives høringssvar nu. Flere problemstillinger har udkrystalliseret
sig i det hidtige forløb. Der
synes at være bred enighed
om, Lokaludvalgene fungerer rigtig godt som bindeled
mellem borgere og rådhus
og at denne funktion bør
styrkes. Hvordan det gøres, er der derimod ikke
helt enighed om. Man kan
styrke LU´ernes legitimitet
ved en bedre valgordning,
således at medlemmerne
vælges direkte. Men hvis
man samtidig fastholder,
at LU´ernes flertal skal
udgøres af borgere, der ikke
er partipolitisk udpegede,
risikerer de politiske organisationer jo et kontroltab.
I de siddende LU´er repræsenterer de ikke-partipolitisk udpegede jo åbenlyst
langt flere borgere, end der
er organiseret i partiforeningerne.

Det var en – stor – hurdle
at passere. Det er også i
spil at give lokaludvalgene
mere indflydelse i lokale
anliggender – igen er der
to hurdler her: Dels bør
der følge ressourcer med
øgede opgaver – ellers blir
det blot en spareøvelse –
dels risikerer Rådhuset
igen her et kontroltab ift
nærdemokratiet.

Til gengæld er der bred
enighed om det vigtige i, at
lokalvalgssekretariaterne
er geografisk placeret i de
enkelte lokaludvalgsområder – ligesom der synes at
være bred opbakning til,
at alle forvaltninger skal
inddrage lokaludvalgene så
tidligt som muligt.

Hver 4. år udarbejder

lokaludvalgene en bydelsplan, der hidtil er indgået
som et bilag til kommuneplanen – ærlig talt med
pauvre resultater fsva
indflydelse på kommuneplanen. Det er nu planen,
at bydelsplanen skal være
rammerne for LU´ernes
deltagelse i planarbejde i
hele valgperioden – man
må antage med større indflydelse til følge! Det kan
blive spændende at se, hvor
det hele ender!

Coronakrisen rider os
stadig – aflysninger og omlægninger er dagens orden:
Indtil videre har vi – omend med blødende hjerte
– besluttet at foreslå, at
den sædvanlige, hyggelige
juletræstænding aflyses –
og træet bare tændes (som
et lys i mørket), når tidens
fylde er inde. I skrivende
stund ved vi heller ikke,
om det vil være muligt at
afholde den traditionelle
Nytårskur – men nærmere
følger herom.

Et medlem har gjort opmærksom på, at tilladelser
til udeservering langs Kanalen åbenbart administreres langt mere liberalt end
tidligere beslutningen giver
hjemmel til. Der er endog
givet tilladelse som coronastøtte til en virksomhed,
som slet ikke eksisterede
for Corona´en! Vi må fastholde, at vore bolværk ikke
skal gøres til genstand for
en udvikling som i Nyhavn!

Som I vil se, er alt ved det
vante – bag Rådhusets
tykke mure kan det nogle
gange være svært at få øje
på virkeligheden ude på
gader og stræder. Det er
derfor, Lokaludvalget er
der – og vi er ikke blevet
hæse endnu.

Pas på jer! Og hold afstand!
poul

Metroselskabet har meddelt, at man dropper stormflodssikring af metrostationen med henvisning til,
at den evt, kommende Lynetteholm opfylder denne
opgave. Man må jo så håbe
på, at der ikke indtræder
stormflod de næste 20-3040 år!

Ved Cykelstien, Dyssegraven, spejler røde tjørnehække og hvide blomster fra arkitektens trøst sig i det
blikstille vandspejl, ebb

Vi bliver hele tiden mindet om vandets nærhed på Christianshavn . Her er et par cykler dukket op fra
dybet og i mellemtiden blevet til abstrakte skulpturer, Ebbe
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Nyt bæredygtigt tiltag

Med vinduet ud mod Torvegade er La Fenêtre (nr. 24
kælderen) en nyåbnet butik,
som det er spændende at gå
på opdagelse i. Butikken er
indbydende indrettet i den
gamle bygnings ånd. Her
har Tina Svedal et udvalg
af varer i kommission, tøj og
sko fra såvel store internationale som danske brands,
desuden redesign, dvs. omsyning og kreativ udnyttelse af second hand-tøj. Her
findes også håndstrik, hvoraf 10% af prisen går til velgørenhed, idet køberen kan
vælge modtager på Tina liste. På vægge og hylder er
der kunsthåndværk: vaser
lamper, øreringe. Genbrug

og bæredygtighed
er mantraet her:
hvorfor frembringe nyt, når det
eksisterende kan
få et langt liv med
flere brugere? Og
hvorfor købe masseproduceret interiør, når man kan
omgive sig med
godt kunsthåndværk og få et hjem
med et personligt
aftryk?
Opsøg
butikken og læs
mottoet på spejlet ved trappen.
Det er et Marlene
Dietrich-budskab
om det vigtige individuelle udtryk.
Dyk ned i butikken og nyd dens vindue
ud til verden. På fransk
La Fenêtre.
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Information
til beboere og
interesserede
4. kvartal 2020

sen eftermiddagstid. Udover
de udvidede åbningstider vil
Porte À Gauche stadig have
”normalt” åbent, og man
vil som kunde altid være
velkommen ”direkte fra gaden”.
Fremtiden er lokaler med et
gårdmiljø, som i sommerperioden kan danne rammen
om de mange tiltag. Visionen er et lokalt samarbejde
med kunst, kultur og ja,
hvem ved? Mulighederne
er mange. Men indtil videre
sælges det smukke tøj og
div. events fra butikken i
Torvegade.
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Meget mere end en tøjbutik
Porte À Gauche lukker
IKKE. Nej, men indehaveren, designer og stylist Karina Wærum, har fået en
idé til et nyt koncept, der
kræver mere plads – stadig
her på Christianshavn. Der
skal laves events med besøg
af tøjdesignere og -sælgere
til præsentation af de nye
kollektioner og seancer med
tid til at kigge på smukt tøj
over et glas vin. Måske en
fast sen eftermiddag.
Som altid vil det være muligt at booke tid til en styling, alene eller sammen

med veninder. Hvad er dit
garderobebehov? Hvad klæder dig? Hvilke overraskende kombinationer og farvesammensætninger kan man
kaste sig ud i? Hvad havde
du aldrig drømt om at se dig
selv i? Tøj er mange ting,
men med en stylist er det
ren magi.

Pynter op på
Christiansborg
Blomsterbutikken HagenUhre pynter op i Meyers restaurant Tårnet på
Christiansborg.
I coronatider må man
gå nye veje, og det har
Charlotte Hagen Uhre
gjort. På hvert bord i
Tårnet står fremover en
af butikkens flotte æsker
fyldt med tørrede blomsterhoveder, vedlagt et
visitkort med nummeret til
mobilpay. Således er det
nu muligt for den spisende
gæst at hjembringe den
langtidsholdbare bordpynt.
Det er win-win-win, for
restauranten bliver smukt
blomsterpyntet, gæsten
tager oplevelsen med hjem,
og Charlotte får en indtægt, samt vist, hvad butikken på Strandgade kan.
Tekst: Susanne

Med det nye koncept vil butikkens åbningstid kunne
tilpasses kundeklientellet,
hvoraf rigtig mange har behov for at komme uden for
normal arbejdstid. Så booker man en morgen- eller

Operaparken
Denne folder er nr. 3 i en række, der hvert kvartal
de næste tre år vil holde jer – områdets beboere
og andre interesserede – orienteret om, hvordan
byggeprojektet skrider frem.
Arbejdet med etablering af P-anlæggets indfatningsvægge, den såkaldte D-wall, er færdiggjort
to måneder før tid. Vi vil nu gå i gang med at støbe
en topbjælke, og efterfølgende påbegynder vi
borearbejdet ned til jordankerniveau 1 (niveau 2
påbegyndes i januar).

Fakta

6 temaer

21.500 m²

Parken vil afspejle seks temaer:
Den engelske have, Hvid nordisk skov, Rød nordamerikansk
skov, Egeskoven, Kirsebærlunden og Det tropiske væksthus.

Parkens samlede areal på
Sydøen samt ø-udvidelse mod
havneløbet bliver 21.500 m2.

Klimasikring

Godt kredsløb

Det bliver entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen
A/S, der skal stå for den kommende udgravning af
byggegruben, håndtering af den jord, der graves
op, samt etablering af ø-udvidelsen, når denne
påbegyndes.

I Operaparken hjælpes regnvandshåndteringen på vej af
en let øget topografi og grønne
tage, som tilsammen giver et
større grønt overfladeareal. De
stærke vinde, der opstår ved
vandet, ledes over parkens løvtag, hvilket sikrer læ i parken.

Det underjordiske P-anlæg
og parken på terræn udgør et
både økologisk og økonomisk
kredsløb. Ligesom regnvand
genanvendes til vanding,
finansierer indtægterne fra
parkeringen parkens drift og
vedligehold.

Med venlig hilsen
Operaparkfonden

Yderligere information om parken og det underjordiske
P-anlæg kan findes på www.apmollerfonde.dk

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Byggeriet

Chefbyggeleder
Jesper Holm
+45 3056 8121
jesper.holm@operaparkfonden.com

Byggeriet blev igangsat januar 2020 og strækker sig
foreløbig frem til juni 2023. Det er inddelt i fire faser og
omfatter følgende:

Direktør
Peter Poulsen
peter.poulsen@operaparkfonden.com

Fase 1 Byggeplads, forberedende arbejder, arkæologi,
væg for byggegrube og udvidelse af øen.
Januar 2020 – december 2020

Operaparkfonden
c/o A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Ekvipagemestervej 14
1437 København K
CVR-nr. 41395028

Fase 2 Byggegrube, arkæologi og opførelse af råhus.
Januar 2021 – februar 2022

Udbuddet på det samlede byggeri er gennemført,
og vi vil indlede kontraktforhandlinger i 4. kvartal.

Fase 3 Opførelse af væksthus med beplantning og
aptering af P-anlægget.
Marts 2022 – oktober 2022
Fase 4 Anlægsarbejder – park, belægninger og
kajkanter.
November 2022 – juni 2023
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Naturklummen

så vi byggede et fint sivhegn
til, og parret har heldigvis
fået en fin unge sidst i sæsonen.

uforudsigeligt.
Det er også tid til, at se
tilbage på hvad sommeren
har givet os, høste de oplevelser og reflektere over, hvad
vi kan tage med os ind i
vinter mørket som kommer.
Det har været en usædvanlig mærkelig sommer
pga. corona på godt og ondt.

Nu har vi lige passeret
jævndøgn. Sommeren er på
hæld og efteråret melder sin
ankomst.
Derfor kan vi se frem til
efterårets foranderlige farver og de mange trækfugle,
der allerede er på vej. De benytter flittigt den frie natur
omkring voldene, der byder
ind med masser af mad og
skjulesteder: insekter, bær,
frø, frugter og vandplanter.
Nogle kommer kortvarigt
forbi på vej længere sydpå,
mens andre bliver hængene
hele vinteren igennem.
I den kommende tid er en
af de smukke gæster, der ple-

jer at opholde sig Stillitsen.
Dens klare røde hovedfarve og knald gule stribe
på vingerne gør den let at
genkende.
Andre der som regel benytter områdets fødekammer i skoven i kortere eller
længere tid i vintertiden er
Bogfinke, Grønsisken, Fuglekonge, Rødhals og Halemejse, og det er bare nogle
få der er nævnt her.
På vandfladen er det tiden
hvor Lappedykkerne trækker ud på havet, mens Troldænder, Pibeænder og
Taffelæderne til gengæld
indtager Stadsgraven.
Men hvert et år er på sin
vis forskelligt og dermed

Det folk har snakket mest
om omkring naturen i denne
sommer, har været det bemærkelsesværdige store
kuld svaneunger i Christianshavns kanal og Erdkelsgraven. Ikke mindre end
hele ti stykker, som alle har
overlevet indtil videre.
De fylder efterhånden en
del i landskabet eftersom de
nu er blevet store.
Inde i Stadsgraven er det
trods de ihærdige ræve lykkedes et andet par svaner i
den nordlige ende at få 3
store dejlige unger, mens
rævene til gengæld plyndrede alle de andre svanereder straks æggene blev
lagt.
Det sydligste par nede ved
Langebro, byggede rede i en
smal rørbræmme tæt ved
stien. Det så ikke sikkert ud,

Lige efter vi havde bygget
hegnet flyttede de straks
til et anden sted ved stien,
for derefter igen at forsøge
længere ud i rørene. Men
til sidst valgte de alligevel
at lægge rede skærmet af
hegnet: på stien lige overfor
var hunde og mennesker nu
på god vis udelukket fra at
komme tæt på reden – og
ned i rørene kunne en ræv
ikke komme tæt på reden.
Derfor lykkedes det trods alt
for dem at få den ene.
Dejligt når vores små tiltag bærer frugt.
Vi har i foråret foreslået
miljø og teknik forvaltningen
at lave nogle tømmerflåder,
hvor svanerne i fremtiden
kan bygge rævesikre reder.
Ideen blev afslået, da det
blev vurderet, sådanne tømmerflåder er vanskelige at
vedligeholde.
Men selv om et svanepar
ikke vælger at bygge rede en
platform vil en sådan være
til stor gavn for andre fugle,
især når deres unger skal
have et sikkert uforstyrret
sted at gå på land og tørre. Vi
foreslår derfor, at der bliver
lavet sådanne små flydende
øer med let beplantning, som

både giver skygge og beskytter imod måger.
Det giver desuden også os
mennesker bedre mulighed
for at få øje på dem.
Sidste år valgte et
svanepar at bygge rede på en
af de riste, der er tilknyttet
de rør der fører vandet under
Torvegade. Svaneparret rede
blokerede derfor gennemstrømningen.
Lokal udvalgets
miljøgruppe har heldigvis
forstået pointen, eftersom
ræven nu i flere år har hærget og plyndret så godt som
hver en svanerede. Der arbejdes på, at der også kommer
nogle flydende reder på kommunens/ kyst direktoratets
område i Stadsgraven, som
er mellem Torvegade og
Langebro, samt i den meget
smalle Ydre Stadsgrav langs
kolonihaverne.
Det ville i øvrigt også være
til stor gavn i havnen at give
svanerne flere platforme at
bygge rede på – eller tage
en hvil – i stedet for at være
henvist til kajakramperne.

dårligt nyt for naturen langs
havnen: Der bliver bygget så
massive bolværk, at mange
grønne kanter efterhånden
forsvinder.
Vi mister derfor arter som
insekter, sommerfugle og
små fugle, og derved de små
naturoplevelser, som at se
planterne pible op af jorden
om foråret, mærke jorden
vågner, blomster og dufte,
insekter og sommerfugle.
Små ting som alligevel
påvirker mange af os.
Et grelt eksempel er
bolværket ud til papirøen.
Heldigvis har vi trods alt
en meget grøn bydel med
mulighed for mange natur
oplevelser i fremtiden, vi
forsøger at værne om.
Vi ønsker alle et dejligt
efterår, og pas på jer selv og
hinanden.
Læs mere: www.christianias-frie-natur.dk

Der er lavet et sted til
svanerne ved havne-bassinet, hvor de bygger rede
hvert år. Men der burde
være plads til nogle flere
platforme til dem i havnen
og i kanalen.
Nu vi er på vandet, er det

Fase 1 — 4. kvartal 2020
Gennem den
varmeste del af
sommeren – særlig
i august – har vi
været nødt til at
vande byggepladsens
terræn for aktivt at
bekæmpe den øgede
støvmængde, som de
høje temperaturer
forårsagede.

Ø-udvidelsen mod
havneløbet er udskudt
på ubestemt tid pga. en
klage. Det medfører samtidig, at vi desværre bliver nødt til at køre 7.000
m3 jord ud på lastbiler og
senere, når ø-udvidelsen
er etableret, køre de
7.000 m3 tilbage.

Det medfører også,
at bemandingen på
pladsen forøges. For
at kunne huse de langt
flere personer går vi nu
i gang med at udvide
skurvognsbyen.

Middelhavsbeplantningen med det
store træ og de syv små træer er nu
købt og står i et væksthus i Holland
for at blive klimatiseret og stynet til
deres fremtidige plads som hjertet i
Operaparkens væksthus.

Der er søgt om en ny
tilladelse til ø-udvidelsen,
som er i høring, og vi
håber, at det lykkes denne gang. Tilladelsen til
udvidelsen er inkluderet i
den godkendte lokalplan
og byggetilladelsen, men
mangler det sidste stempel ved Kystdirektoratet.

Lindetræerne på
Nordøen er også blevet
vandet hele sommeren.
De trives, og det grønne
areal nord for Operaen
er i det hele taget ved at
reetablere sig.

Så længe arkæologerne er på pladsen, vil
udgravningen foregå
med større forsigtighed
og lavere hastighed, så
vi undgår at beskadige
eventuelle fund. Al jord
skal undersøges og
kan først køres væk, når
arkæologerne frigiver
den. Herefter bortskaffes det på lastbiler.

Illustrationer: Peter Heydenreich

Arkæologerne har tilsynsfunktion på udgravningen af byggegruben
og følger derfor arbejdet tæt i de kommende
måneder for at vurdere,
om jordlagene gemmer
på genstande af kulturhistorisk værdi.

Bortskaffelse af jord
fra udgravning fordeler
sig således, at 50 %
køres væk på lastbiler,
og 50 % sejles væk
fra kajkanten. Fonden
bestræber sig naturligvis stadig på at sejle
så meget jord væk som
muligt.

Vi har nu fået den permanente byggetilladelse.
Det betyder, at aktiviteterne på byggepladsen udvides i løbet af
efteråret.
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Referat af Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhusforening
Onsdag den 16. september 2020 kl. 20:00
i salen
1. Valg af dirigent:
Niels Balling vælges
2. Valg af 2 referenter:
Andreas Storgaard
Nielsen og Mikkel Melin
melder sig
3. Valg af 2 stemmetællere:
Elsa og Caroline
4. Bestyrelsens beretning:
Birna fremlægger bestyrelsens
årsberetning.

Bestyrelsens beretning 11. 04
2019 til 16.09. 2020

Bestyrelsen består af 9
medlemmer og 2 suppleanter
og har holdt bestyrelsesmøde
ca. 1 gang om måneden.
Desuden er der
budgetgruppen, som består
af 3 bestyrelsesmedlemmer
og 3 fra personalegruppen.
Budgetgruppen holder faste
møder i løbet af året.
Bestyrelsen har i år
beskæftiget sig med oprettelse
af ny foreningskonto samt en
ny betalingsmetode, således
at medlemskabet kan fornyes
automatisk.
Der er blevet holdt PU
(personale-udviklingsmøder)
med husets ansatte og vi har
på fornemmelsen, at det dels
går godt samarbejdsmæssigt
blandt husets personale
og - frivillige, dels at husets
medlemmer og brugere trives
og er glade for Beboerhuset stemningen er super god!
Vi afventer et udkast til en
driftsaftale fra KFF (kultur
og fritidsforvaltningen), som
gerne skal underskrives inden
udgangen af 2020; så det bliver
vores næste opgave.
Der blev afholdt brugermøde i
november, hvor husets frie del
blev fordelt; det er mit indtryk,
at de forskellige værksteder
og projekter var tilfredse med
fordelingen.
Vi fik bevilget en del af de
resterende disponible midler
i 2019 fra KFF (kultur
og fritidsforvaltningen)
til nyt gulv i salen samt
handicapadgang. Som I kan se,
har vi fået super-lækkert gulv
og derudover er salen blevet
flot malet. Der arbejdes fortsat
på rådgivning vedrørende
handicapadgangen. Der
kommer en trappe (lift). Målet
er, at den er klar ved udgangen
af året.
Som I måske har bemærket,
er der blevet frisket op i
huset - den ene trappeopgang
og Spisehuset er blevet
malet og som færre nok har
bemærket, har vi fornyet
blandt andet opvaskemaskiner,
vaskemaskine mm.
I 2019 har der været afholdt
rigtig mange aktiviteter i huset
og her nævnes kun en lille del
af dem, (da jeg ikke regner
med, at I gider at sidde her
hele natten!)
I april 2019 blev påsken fejret
i gården, med æggepustning og
maling. På bålet blev der bagt
arme riddere.
I maj blev der afholdt fest
for husets uundværlige,

fantastiske frivillige.

lavede herlige cocktails.

Christianshavnerprisen 2019
blev overrakt til Nulle og
Verdensorkestert, hvilket blev
fejret i caféen.

Derudover har vi løbende haft
en række tilbagevendende
arrangementer såsom:
Bridgeklub, croquis, tango,
Django-jam. Nulle og
Verdensorkestret har sammen
med kendte lokale kunstnere
stillet op til koncert en gang om
måneden.

Skt. Hans blev som altid holdt
på Elefantens Bastion. Det var
primært systuens frivillige, der
udsmykkede bålet. Årets tema
var Urania.
Der var mange frivillige, som
gav en hånd for at få det hele
til at fungere
til glæde for bydelens beboere.
Copenhagen Jazzfestival og
Jazzfestival-sekretariatet
lejede igen i år størstedelen
af huset til administration
og til festivalens frivillige.
De afviklede koncerterne
i samarbejde med vores to
bookere.

Som noget nyt blev der
arrangeret Performativ
Croquis, der kombinerede den
skulpturelle genre croquis med
performance og live musik.
Man kunne deltage som tegner
samt observere publikum.
Desværre stoppede Corona
fortsættelse af projektet.
Vores værksteder: Serigrafi,
keramik og øvelokale har været
velbesøgte. Værkstederne
bliver drevet og administreret
af frivillige kræfter.

Vildskud Festival for
uafhængig scenekunst lejede sig ind i huset fra den
6. til den 10. august; her
kunne der opleves forskellige
teaterstykker - dels her i huset
dels rundt omkring i byen.

Avisen Christianshavneren
holder til i Bebo - hvor frivillige
skaber vores ypperlige
lokalavis.

Allehelgensaften den 31.
oktober var det Gys og
Græskar for hele familien. Der
var græskar-workshop i caféen,
fællesspisning og film i Biffen.

Endelige er der
Kontorfællesskabet,
Underskoven - hvor man kan
leje sig en skrivebordsplads.

Den 1. og 2. november var det
Halloween! Palace of Illusions
– hvor man kom på en rejse
gennem huset og oplevede
forskellige kunstformer i
mange af vores lokaler. Her
var det også mange frivillige,
der gjorde et stort arbejde.
I samarbejde med kulturhuset
Galaksen, blev der iværksat
et intensivt teaterprojekt
Skidefuld af Historier, som
blev skabt på blot 14 dage.
Nuværende og tidligere
hjemløse og Hus Forbi-sælgere
delte deres livshistorier i en
professionelt opsat forestilling.

Radioen Christianshavns
Kanal sender fra Beboerhuset

------Så var der et sjovt initiativ
fra 2 foreningsmedlemmer,
som gik ud på, at man kunne
deltage i en guidet byvandring
om Christianshavns historie
gennem 400 år. Hvis man var
medlem af foreningen, var det
gratis, ellers kostede det 50 kr.
Det var også muligt at melde
sig ind i foreningen og dermed
få en gratis tur. Det afstedkom
4 nye medlemmer.
Filmklubben kører stadig med
stor succes med gratis film en
gang om ugen, den drives af
frivillige filmentusiaster.

Det var en mega succes og
kunne opleves i Beboerhuset
samt i Galaksen i november
2019. Til jer der ikke så
forestillingen - så kan I nå
det endnu, fordi de kommer
igen den 30. november med 2
forestillinger i forbindelse med
deres Danmarks-turné.

Som I måske har bemærket,
har der været gang i haven
foran huset. En professionel
gartner har som frivillig
rådgivet byhavegruppen, som
indtil nu består af 3 frivillige,
der mødes torsdage ved
middagstid. Der er plads til
flere…….

Som I kan høre, så laver vi
ikke kun vores egne ting i
Bebo, men samarbejder i høj
grad med andre kulturhuse i
Danmark.

Vi huser Foodsharing
Copenhagen, som kæmper for
at mindske madspild; de er her
om mandagen fra kl. 19. Det er
meget populært.

Desuden var der Breakdance
i Beboerhuset i december ´19.
Vi afholdt børne-breakdancebattle om dagen og om aftenen
kunne man opleve nogle af
verdens bedste breakere i en
breakbattle.

Vi huser også Posedamerne,
(som vi kalder dem), altså
dem der syr indkøbsposer
med logoet, Plastposefri
Christianshavn, gratis poser
som blandt andet udleveres i
Brugsen. De mødes i Bebo og
syr poser et par lørdage om
måneden.

I december var der julehygge
“Lys i Mørket”, dvs. en
hyggeaften med røverhistorier,
tombola og The Orgelheimers
gav koncert.
I begyndelsen af marts i 2020
blev der som de forrige år
afholdt fastelavnsfest med
alt det sjov, vi plejer at lave.
Vi ser altid frem til at gense
Ringriderne fra Sundby
Fastelavnsridning - især deres
smukt pyntede heste.
Husets nye tiltag, Gadebaren
har været en stor succes. Den
har været åben nogle fredage/
lørdage i sommermånederne hvor dj Berrin Bas har skabt
god stemning med sit særlige
musikvalg, caféens personale

Foodsharing Copenhagen
og Plastposefri
Christianshavn fik begge
Christianshavns Lokaludvalgs
Anerkendelsespris for 2019.
Der har været mange frivillige
hænder i Spisehuset – de 2
gange om ugen, der er åbent.
Uden de frivillige, der serverer
Carolines fantastiske måltider
og klarer opvasken, var det
ikke muligt at Beboerhuset
kunne servere så lækre
måltider – til de fabelagtige
priser.
---Pga. Covid-19 var huset lukket

fra 11. marts indtil den 8.
juni, hvor vi åbnede langsomt.
Efter sommerferien har vi
respekteret og arbejdet efter
de givne forholdsregler, som
de nu engang er. Det er klart,
at med begrænsningerne, er
der økonomiske konsekvenser
for huset, men vi føler os ikke
lukningstruede - men regner
ikke heller med succes i
regnskabet!

b) husets regnskab.

§15 stk. 4 vedtages

Sune P. Tornslev fremlagde
regnskabet.

§16 vedtages. Det præciseres
overfor generalforsamlingen,
at medlemsmøderne ikke er
myndighed.

Jeg vil takke alle de gode
mennesker, alle de fantastiske
frivillige, der skaber den gode
energi, som vi er omringet af
her i Beboerhuset.

Regnskabsfører Lasse inviterer
alle interesserede til at komme
forbi ham og stille opfølgende
spørgsmål til husets økonomi.

Uden jer ville der ikke være
noget Beboerhus!
Tak også til jer fleksible og
hjertevarme vikarer. Tak til
personalet, til bestyrelsen og
selvfølgelige til alle jer brugere
af huset.
Med andre ord…... en stor
TAK til jer alle, der er med til
at skabe VORES HUS - husk
vores motto, “huset er dit og
mit”.
5. Forelæggelse af revideret:
a) foreningsregnskab:
Oscar Gruno fremlagde
regnskabet.
Der stilles spørgsmål til,
hvordan foreningen i fremtiden
kan sikre, at medlemmerne
betaler kontingentet.
Bestyrelsen fortæller, at
foreningen overgår til en ny
billetportal fra årsskiftet. I den
nye portal vil det være muligt
at udsende en årlig advisering
om, at medlemskabet skal
fornyes. Samtidig henstilles
der til, at man som bruger
påminder andre faste brugere
om, at det er muligt at melde
sig ind.
Medlemstallet er vokset
betydeligt fra 2018 – 2019 fra
65-141. Pt. Har huset lige over
72 medlemmer.
Der bliver spurgt til, om huset
kan sende invitationer til
tidligere medlemmer om, at
de kan melde sig ind. Arkivet
over tidligere medlemmer
blev slettet i forbindelse
med GDPR, og derfor har
foreningen ikke lister over
medlemmer fra før 2018.
Årsregnskabet godkendes.
Regnskabet er vedlagt
referatet.
Christianshavnerprisen
fastsættes i år til 10.000 kr.

Huset er i økonomisk fornuftig
forfatning trods nedlukningen
og indtægtstab som følge af de
nye retningslinjer.
Husets regnskab er vedlagt
referatet.

6. Behandling af indkomne
forslag
a. Forslag om
vedtægtsændringer:
§1 vedtages

§17 vedtages
§19 vedtages
§19 stk. 2 vedtages
§19 stk. 3 vedtages
§19 stk. 4 vedtages
Der opfordres til,
at kendskabet til
Christianshavnerprisen
bredes ud. Dette kan gøres
ved opslag på sociale medier, i
Christianshavneren, en lukket
kasse på baren etc.
7. Valg af formand: Birna R.
Jónsdóttir genvalgt.

§2 vedtages med det forbehold,
at ordlyden ændres fra  ( ) på
Dronningensgade til  ( ) i
Dronningensgade

8. Valg af 4
bestyrelsesmedlemmer:

§3 vedtages. Bestyrelsen
opfordres til at gøre betaling
mulig for alle, så der kan
betales ved bankoverførlse,
kontantbetaling, via
billetportal etc.

Sune P. Tornslev genvalgt

§5 stk. 3 vedtages
§5 stk. 4 vedtages ved flertal
§6 stk. 1 vedtages. Samtidig
opfordres der til, at
indkaldelser også bliver slået
op på sociale medier.
§6 stk. 2 vedtages
§7 stk. 1 vedtages. På ændres
til i
§7 stk. 2 vedtages
§7 har 2 punkt c. Vedtages.
§9 stk. 4 vedtages
§10 vedtages
§11 stk. 2 vedtages
§12 stk. 1 vedtages
§12 stk. 3 vedtages
§12 stk. 4. vedtages med det
forbehold, at ordlyden ændres
til både  og og ikke både
 samt.
§14 stk. 6 vedtages
§14 stk. 7 vedtages
§15 stk. 1 vedtages
§15 stk. 2 vedtages
§15 stk. 3 vedtages

Maria Markus genvalgt

Mikkel Melin genvalgt
André Rostrup Rasmussen
Bestyrelsen består herefter af:
Birna R. Jónsdóttir
André Rostrup Rasmussen
Andreas Storgaard Nielsen
Henrik Chr.
Maria Markus
Mikkel Melin
Niels Vilhelm
Oscar Gruno.
Sune P. Tornslev
9. Valg af 2 suppleanter:
Jeannie Krysiak
Marianne Rasmussen
10. Valg af
brugerrepræsentationer til
ansættelsesudvalg:
Jane Lytthans
Kirsten V Andersen
11. Valg af 2 revisorer:
Thor Holstein-Rathlou
Elsa Lauritzten
12. Uddeling af
Christianshavner prisen.
Kirsten og Rabeshave deler
årets Christianshavner pris.
13. Eventuelt. Tak for go ro og
orden.
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home Christianshavn v/ Michael Hammerbak og Tobias Thomsen

Margretheholmsvej 7

KnFdeJ

Perfekt grøn placering - vestvendt terrasse mod fællesareal
mer, manbefinder sig midt i KBH.OmVelkommen til det eksklusive og samtirådet er perfekt for børnefamilien eller
dig utroligt hyggelige Margretheholm parret med drømme om at blive til
et af byens nyeste skudmed en overflere i fredelige omgivelsernær byen.
set, vidunderlig beliggenhed lige ud til
vandet og en fred, så man helt glem-

RÆKKEHUS
Kontantpris
5.698.000
Ejerudgifter pr. md.
4.958
Udbetaling
285.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
22.152/19.365
Sag: 1160000076 Tlf: 32 95 14 00

København K - Margretheholmen

129

4

2

2016

3

Energi

Hammershøis Kaj 10, 3. th.

KndmoB

Eftertragtet adresse og altan med udsigt til kanalerne
komst til ejendommen skaber det flot
Lejligheden fordeler sine 127 m2 i en
anlagte gårdmiljø straks et godt førsteflot ejendom fra 2003. Det er tydeligt,
håndsindtryk og inviterer til et dejligt
at der er tale om en nyere ejendom,
udeliv.
for byggeriet fremtræder flot og indbydende - både inde og ude. Ved an-

LEJLIGHED
Kontantpris
8.150.000
Ejerudgifter pr. md.
5.985
Udbetaling
410.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
31.490/27.530
Sag: 1160000261
Tlf: 32 95 14 00

København K - Christianshavn

CHRISTIANSHAVN
v/ Michael Hammerbak og Tobias Thomsen
Strandgade 20
1401 København K
christianshavn@home.dk
Tlf. 32 95 14 00
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

127

Tobias Thomsen

Michael Hammerbak

3

2003

3

Simon Raagaard

Ja

Energi

Margretheholmsvej 15

KndCbJ

Moderne rækkehus fra 2016 med solrig terrasse på Margretheholmen
pladskrævende par. Planløsningen er
På naturskønne Margretheholmen
perfekt udnyttet med køkken-alrum og
venter jer et flot og indflytningsklart
gæstetoilet i stueplan med to terrasrækkehus fra 2016. Rækkehusets 138
ser.
m2 fordeler sig over tre etager og egner sig perfekt til familien eller det

RÆKKEHUS
Kontantpris
5.995.000
Ejerudgifter pr. md.
5.081
Udbetaling
300.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
23.214/20.292
Sag: 1160000219
Tlf: 32 95 14 00

København K - Margretheholmen

138

5

2016

3

2600 Energi

Sankt Annæ Gade 15, 2. th.

KndmoE

To altaner og kig til kanalen
På adressen venter en gedigen og klassisk murstensejendom fra 1938, og lejligheden, der nu udbydes til salg, ligger på 2. sal – dette sikrer ikke kun et
dejligt lysindfald, det sikrer nemlig og-

LEJLIGHED
Kontantpris
4.998.000
Ejerudgifter pr. md.
3.999
Udbetaling
250.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter
19.364/16.924
Sag: 1160000313
Tlf: 32 95 14 00

København K - Christianshavn

Casper Rosner Nielsen

Ida Broskov Larsen

Rie Jakobsen

81

så en spændende udsigt over bydelens
leben. Udsigten kan selvfølgelig
også nydes fra lejlighedens sydvestvendte altan.

Astrid Graversen

3

1938

2

Ja

Energi
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Christianshavns
Beboerhus
OKTOBER 2020

Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml. kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk
Åbent man - ons 13:00-22:00* / tors - lør 13:00-22:00* Facebook: Christianshavns Beboerhus

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer

Torsdag d. 1/10
Tagine med kylling, fennikel, løg,
gulerod, abrikoser, saltede citroner.
Couscous

Lørdag d. 3/10 kl. 20.00 Entré 50 kr

Tirsdag d. 6/10
Chili sin carne, med græskar, peberfrugt,
bønner, quinoa, mørk chokolade.
Friskost og urter
Torsdag d. 8/10
Svinemørbrad, svampe, hvidløg, timian,
fløde. Fuldkornsris
Tirsdag d. 13/10
Mørksej, æbler, bacon, grov sennep, fløde.
Kartoffelmos
Torsdag d. 15/11
Lasagne med spinat, ricotta, basilikum,
tomat og parmesan
Spisehuset holder efterårsferie i uge 43
Tirsdag d. 27/10
Vildtgryde med svampe, rodfrugter,
brombær, rødvin. Kartofler og timian
Torsdag d. 29/10
Lukket pga husets eget arrangement
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk. To spisninger; kl. 18.00
og kl. 18.45. Der kan bestilles en uge
frem. Billetter skal afhentes i caféen.
Aflysning senest dagen før.

Bliv medlem

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

Bravo + Mulm.

Det christianshavnske punkband Bravo møder denne aften Mulm, et
atmosfærisk funkadelisk / psykadelisk gothicana (punk)band, der
forstår at sætte gang i en siddende fest! Vi starter kl. 20! og
det koster små 50 kr. at deltage.
For at købe billetter sender man 50 kroner pr. billet til 4841FZ
på mobilepay
Mandag d. 5/10 kl. + 12/10 + 19/10 kl. 19-21.00. Gratis entré

Meditationsworkshop

- At vende hjem til sig selv I denne workshop arbejder vi for det første med at finde ind til
det sted inden i os, hvor der er udstrakt ro, harmoni og velvære.
Dernæst at kunne hvile der hjemme i os selv og tillade hele vores
væsens naturlige selvhelbredende kræfter at virke. Og ultimativt
at skifte fokus fra egoets problemfyldte verdensoplevelse til en
selvoplevelse og en verdensoplevelse, der har masser af rummelighed, klarhed og frihed. Kom som du er og vel mødt
Lørdag d. 17/10 kl. 20.00 (Caféen). Entré 50 kr

Red Gazelle Trio

Red Gazelle Trio er en ung og fremadstormende gruppe, som spiller
stemningsladet improvisationsmusik, bygget på ørehængende melodier, der eksploderer i krasbørstige klangfarver og pedal-effekter
Lørdag d. 24/10 kl. 14.00. Entré 60 kr

BEBOMusic & Passive/Aggressive
presents: RHYTHM

Udgivelse af ny Passive/Aggressive publikation med temaet ‘rytme’
som omdrejningspunkt. Med live performances, DJ’s og talks. Flere
detaljer om eventet på vej
Tirsdag d. 27/10 kl. 20.00 (Cafeen). Entré: 50 kr

Django Jam

Kom og jam med husbandet og andre dygtige musikere, eller kom blot
og lyt til de swingende Gypsy jazz Swing Manouche toner
Lørdag d. 14/11 kl. 20.00. Entré 50 kr

AZADEH

A Z A D E H iransk fritænker i musikalske klæder
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Christianshavneren nr. 7 / Oktober 2020

Torsdag d. 29/10 til lørdag d. 31/10 (Hele huset). Forsalg 140 kr

Institute of Broken Hearts

Institute of Broken Hearts er en kunstoplevelse, der finder sted
d. 29.-31. oktober, hvor 20 internationale og danske artister udforsker konsekvenserne af det knuste hjerte.

Bridge

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

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.

Gennem en to-timers performance inviterer instituttet besøgende
på en rejse gennem Christianshavns Beboerhus’ afkroge, hvor performances, installationskunst og gastronomi, vil symbolisere forskellige lag af det knuste hjerte.
Som Dante begiver sig på en rejse gennem de ni cirkler til Helvede, vil besøgende rejse gennem instituttets Nine Circles of The
Broken Heart. Hver cirkel vil repræsentere ét lag af det knuste
hjerte, hvilket kommer til udtryk gennem mikrouniverser skabt af
forskellige kunstnere.
Program:
Torsdag 29.10 kl. 19.30
Fredag 30.10 kl. 17.00 og 19.30
Lørdag 31.10 kl. 17.00 og 19.30
Der er et begrænset antal billetter pr. tour.
Billetlink på facebookeventet og Beboerhusets hjemmeside

Foodsharing

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

Månedens kunstner:
Nynne B. Tworek & Eva M. B. Tworek
Udstillingen ’Øjeblikket bag Glasdøren’ formidler i ord og malerier de to kunstneres betragtninger og erfaringer med at være
henholdsvis lillesøster og mor til Lea – kvinde på 31 år med
Downs syndrom og autisme.
De har begge arbejdet uafhængigt af hinanden, og har nu valgt
sammen at skildre deres fælles knudepunkt. - En skildring der
viser, at uanset hvilke forudsætninger livet giver os hver især,
vil der altid være øjeblikke, som kan forene os – hvis vi vælger
at være åbne over for dem.
Fernisering d. 2/10 i caféen

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

La Boca tangosalon

Hver torsdag i salen fra 20.00 - 23.00.
Entré: 60 kr.
Begynderundervisning/Intro til argentinsk
tango med Ann Berit Sourial og
Gunner Svendsen: kl. 19-20 (Ingen tilmelding. kom med eller uden partner).
Pris: 60 kr. (eller 100 kr. inkl. entré til
tangosalonen efterfølgende)

Lokaler m.m.

Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30
- 21.00.
Lejepriser: 10 kr. i timen for lokale + 15
pr. person i timen (ved undervisning/erhverv
20 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest

Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.
*Bemærk at ovenstående tider - såvel som
husets åbningstider - kan ændre sig alt efter
myndighedernes krav om lukketider i forbindelse med coronavirus.
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Vi skal udforske frottageteknikken, hvor vi fx vil
prøve at lave frottage på
kirkens gamle gulv og over
blade fra træerne i kirkehaven. Kirken stiller materialer
til rådighed. Tilmelding ikke
nødvendig.
Fredag d. 30. oktober
Skriveværksted / 1:3 I begyndelsen
Reflektionsskrivning v/ Roberta Montanari. Vi lader os
inspirere til at sætte sprog
på dengang, du oplevede at
blive voksen, uanset hvor du
er på din livsbane.
Der er begrænset antal pladser, så tilmelding nødvendig
på let@km.dk.

Koncerter
Pärt, Poulenc og Barber
Søndag d. 4. oktober kl. 15
Et spændende program med
musik fra det 20. århundrede, nemlig Arvo Pärts
Berliner-Messe fra det tyske genforeningsår 1990,
Poulencs Orgelkoncert og
Samuel Barbers populære
Agnus Dei. Vor Frelsers
Kantori, organist Johan Sigvard Jensen og Vor Frelsers
Kammerorkester medvirker
under ledelse af Lars Sømod.
Billetter i døren à 150,- kr.
Onsdagskoncert
Onsdag d. 28. oktober 2020
kl. 17
DKDM-studerende spiller
Chopin: Ballade nr. 1 i g-mol
og Etude, Beethoven: Klavertrio op. 70 nr.2. Medvirkende: Love Persson, klaver,
Trio Oriundi: Alexander
Chiu, violin, Gia-como Oudin, cello, Kendzsi Tanaka,
klaver. Fri entré.

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
Oktober
Fredag d. 2. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 4. oktober
17. s. e. trinitatis		
Højmesse kl. 10.30 med
efterfølgende konfirmandindskrivning 			
v/ Rasmus Jensen
Konfirmandindskrivning
Der er konfirmandindskrivning for elever i 8.
klasse efter gudstjenesten
søndag d. 4. okto-ber.

Lørdag d. 17. oktober
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 18. oktober
19. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Tirsdag d. 20. oktober		
Babysalmesangsafslutning kl. 9.30
v/ Susanne Møller Olsen
Fredag d. 23. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 9. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard

Søndag d. 25. oktober
20. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard

Lørdag d. 10. oktober
Dåbsgudstjeneste kl. 12
v/ Rasmus Jensen

Fredag d. 30. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Rasmus Jensen

Søndag d. 11. oktober
18. s. e. trinitatis
Højmesse kl. 10.30
v/ Rasmus Jensen
Fredag d. 16. oktober
Natkirke kl. 20-23
v/ Rasmus Jensen

Natkirken
Natkirken er åben hver fredag
kl. 20-23. Aftenens musik
begynder kl. 20. Kl. 21.30 er
der nadverandagt og kl. 22.45
fælles aftenbøn.
Fredag d. 2. 0ktober
Guitarist Niels Vejlyt.
Vejlyt spiller denne aften i
Natkirken klassisk-inspireret
guitarmusik. Materialet er
hoved-sageligt egne kompositioner fra soloudgivelser og
med bandet Sages Recital.
Desuden spil-les Niccolo Paganini. Sangerinden Ingrid
Kjær Nielsen synger med på
nogle af numrene.
Fredag d. 9. oktober
Stilhed og musik
Nyd det oplyste kirkerum og
lidt stille musik.
Fredag d. 16. oktober
Meditation / stilhed og musik
Du kan deltage i en halv times
guidet meditation v/ Pernille
Friis Olesen eller blot komme
ind i kirken og nyde det smukt
oplyste rum.
Fredag d. 23. oktober
Tegn i kirken
Workshop v/ Suzette Gemzøe.

Fællessang omkring flyglet
Vor Frelsers Kantori indbyder til fællessang i efteråret.
Kom og syng med på sange

fra Højskolesangbogen og
kirkens andre gemmer kl. 15
og en times tid frem.
Det foregår søndagene d. 11.
oktober og 8. november.
Christianshavn — port til
verden
Med Menighedsplejens program i 2020 rejser vi fra
Christianshavn ud i verden. Foredragene finder
sted i sognegården Stanley’s
Gaard, St. Søndervoldstræde
2, 1. sal. Der er elevator til
mødesalen, og det koster 30,at deltage. Der kan betales
kontant eller på Mobile-Pay.
Beløbet går til Menighedsplejens arbejde.
Tirsdag d. 20. oktober kl. 14
Lone Jepsen om forbrydelse
og straf på Christianshavn,
historisk set
I byens første fængsel på
Gammelholm grundlagde
Christian IV tankerne om
strafarbejde og en slaveanstalt, og et fængselsvæsen
bygget op omkring strafarbejde tager sin begyndelse.
Lone Jepsen tager os med
videre gennem historien over
slaveanstalten på Amagerbro til Christianshavns
Tugt-, Rasp- og Forbedringshus. Vi får et indblik i en
tid, hvor man var skyldig,
indtil det modsatte var bevist, og hvor der opstod forsøg
med eksport af slavearbejde
til Grønland og til de vestindiske kolonier.
Torsdag d. 29. oktober kl. 19
Per Nielsen: Christianshavn
og kolonierne
Peter Jacob på Strandgade,
der i folketællingen 1801
angives som ”Neger Matros”,
er nok kommet fra Afrika
eller Vestindien eller et helt
tredje sted. Men Sandig, der
også boede på Havnen og
blev angivet som ”Neger”,
kunne måske snarere være
fra Indien.

Kanalen, husene og kirkerne
er vidnesbyrd om kontakten
med den store verden. Det
er erindringssteder for den
maritime fortid, for kolonihistorien og det liv, som folk
fra fremmede himmelstrøg
levede på Christianshavn.
Historiker Per Nielsen tager
os med på en tur gennem
kolonihistorien på Christianshavn.
Per Nielsen er historiker,
cand. mag., tidligere ansat
ved Nationalmuseet og
Københavns Universitet og
forfatter til artikler og bøger
om blandt andet Dansk
Vestindien.
Tjek hjemmesiderne for Vor
Frelsers Kirke og Christians
Kirke for nærmere program

Litteraturkreds
2020
Under overskriften “Kød
på ordet” dykker vi ned
i de fire nytestamentlige
evangelier – Markusevangeliet, Matthæusevangeliet,
Lukasevangeliet og Johannesevangeliet. Vi læser dem
som skønlitterære værker og
undersøger dem som litteratur. Hvilken genre tilhører
evangelierne – og hvad kan
vi forvente os af den genre?
Hvordan er de opbygget, og
hvad er plottet? Hvordan
bliver hovedpersonerne og
miljøet omkring dem skildret? Og hvad er egentlig
budskabet?
Første gang er onsdag d. 4.
november kl. 19.30. Se det
fulde program og nærmere
oplysninger om tilmelding
og deltagelse på kirkens
hjemmeside eller kontakt
sognepræst Finn Damgaard
på fd@km.dk eller 42302550.
Følg os også på Facebook og
Instagram
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Arrangementer
i oktober
5/10 kl. 19.30: Henschelkvartetten
Oplev den prisvindende Henschel Quartett, bestående
af Christoph Henschel og
Teresa la Cour på violin,
Monika Henschel på bratsch
og Mathias Beyer-Karlshøj
på cello, når de strygerne
indtage Christians Kirkes
smukke rum med Beethoven
og Haydn på programmet.
Arrangeret af Kammermusikforeningen af 1887.
Entré 150 kr. i døren eller
gennem medlemskab.
8/10 kl. 19: Brudstyrke –
samtalegruppe for skilsmisseramte
Samtalegruppe for skilsmisseramte v/sognepræst Flemming Pless og Lone Røssel.
Mødet er det andet ud af
tre planlagte møder i efteråret – herefter fastlægges nye møder efter behov.
Samtalegruppen har pladsbegrænsning på 10 personer
– tilmelding nødvendigt til:
flemming@pless.com
Læs mere på www.christianskirke.dk
20/10 kl. 14: Foredrag i
Menighedsplejen: Forbrydelse og straf på Christianshavn
Få indblik i en tid, hvor man
var skyldig, indtil det modsatte var bevist, og hvor der
opstod forsøg med eksport
af slavearbejde til Grønland
og til de vestindiske kolonier
ved eftermiddagens foredrag
v/Lone Jepsen.
Foredraget finder sted i
Stanley’s Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal.
Deltagelse koster 30 kr., som
går til Menighedsplejens

Christians Kirke
Gudstjenester
Søndag d. 4. oktober
17. s.e. Trinitatis
Højmesse v/ Flemming Pless
kl 10.00
Søndag d. 11. oktober
18. s.e. Trinitatis
Højmesse v/ Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 18. oktober
19. s.e. Trinitatis
Højmesse v/ Pia Søltoft
kl. 10.00
Søndag d. 25. oktober
20. s.e. Trinitatis
Højmesse v/ Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 1. november
Allehelgen
Højmesse v/ Flemming Pless
kl. 10.00

Nyt Menighedsråd valgt ind

Følgende stedfortrædere
blev desuden valgt ind (listet
efter antal stemmer):

Tirsdag d. 15. september
blev der afholdt valgforsamling i Christians Kirke. Følgende kandidater blev valgt
ind i rådet (listet alfabetisk
efter fornavn):

1. stedfortræder: Birgit Lübker
2. stedfortræder: Jenni Stine
Birklund
3. stedfortræder: Ingrid Fobian Mikkelsen
4. stedfortræder: Peter Aage
Henriksen
5. stedfortræder: Tine Ehlert
6. stedfortræder: Jens Kjøller
7. stedfortræder: Irwing
Seeger
8. stedfortræder: Birgitte
Schiermacher

Anne Marie Blom
Eva Valbum Berg
Hanne Nordahl Wegge
Ina Christoffersen
Ingrid Flye Jensen
Lars Thede Anderskov
Lisa Dalh Christensen
Ole Christian Lund
Vilhelm Georg Jensen
Med det højeste antal personlige stemmer er Ole Lund
ansvarlig for at indkalde til
det første menighedsråd,
hvor rådet vil konstituere
sig. Det nye menighedsråde
tiltræder 1. søndag i advent.

Er man uenig i valgresultatet, er det frem til d. 13. oktober er det muligt at opstille
via kandidatliste. Læs mere
på www.christianskirke.dk
– Menighedsrådsvalg 2020.

sociale arbejde - der kan
betales med kontanter eller
MobilePay. Menighedsplejen
er et samarbejde mellem Vor
Frelsers Kirke og Christians
Kirke.
22/10 kl. 19: Brudstyrke –
samtalegruppe for skilsmisseramte
Samtalegruppe for skilsmisseramte v/sognepræst Flemming Pless og Lone Røssel.
Mødet er det tredje ud af
tre planlagte møder i efteråret – herefter fastlægges nye møder efter behov.
Samtalegruppen har pladsbegrænsning på 10 personer
– tilmelding nødvendigt til:
flemming@pless.com
Læs mere på www.christianskirke.dk
23/10 kl. 19.30: Orgelrecital
med Thomas Kursch
Musik af Buxtehude, Bach
og Bernhard Christensen.
Fri entré
28/10 kl. 19.30: Cellokoncert
med Henrik Brendstrup
Musik for solo cello af J. S.
Bach og Erik Ørum. Fri entré
29/10 kl. 19: Foredrag i
Menighedsplejen: Christianshavn og kolonierne
Kanalen, husene og kirkerne
er vidnesbyrd om kontakten
med den store verden. Det
er erindringssteder for den
maritime fortid, for kolonihistorien og det liv, som folk
fra fremmede himmelstrøg
levede på Christianshavn.
Historiker Per Nielsen tager
os med på en tur gennem
kolonihistorien på Christianshavn med aftenens
foredrag.
Foredraget finder sted i
Stanley’s Gaard, St. Søndervoldstræde 2.
Deltagelse koster 30 kr., som

går til Menighedsplejens sociale arbejde. Menighedsplejen er et samarbejde mellem
Vor Frelsers og Christians
Kirke.
29/10 kl. 19.30: Klaverrecital
med Nina Kavtaradze
Musik af Beethoven og
Brahms. Fri entré
30/10 kl. 20: Lobomyr Melnyk
Den ukrainske mesterpianist og faderen til “continuous piano music” Lobomyr
Melnyk – som også er blevet kaldt verdens hurtigste
nulevende pianist – indtager
Christians Kirke med sit
meditative spil. Koncerten
er arrangeret af spillestedet
ALICE.
Billetter á 180 kr. købes via
billetto.dk

Kirken i en corona-tid
Christians Kirke går årets
travleste tid i møde – i en
virkelighed, hvor vi skal
tage ekstra forbehold. Det
betyder blandt andet, at vi
har valgt ikke at starte et
nyt hold babysalmesang op
dette efterår, men håber at
kunne byde babyer og sangglade forældre velkommen
igen efter årsskiftet.
Vores brætspilsaftener for
unge håber vi snart at kunne
starte op igen, men da afstanden kan være svær at
holde over brætspil, ser vi
tiden an og afventer et faldende smittetryk.
Ændringer i kirkens kalender kan i øvrigt ske med
kortere varsel end normalt.
– hold dig orienteret på
hjemmesiden www.christianskirke.dk
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Fedtekælderen fylder 60 og fejrer med manér
Tirsdag den første september inviterede Fedtekælderen til rund fødselsdagsfest med fedtemadder tilberedt af Noma og festlige indslag og farverige optrædener.

Ordet ”institution” bliver
nogle gange brugt i flæng,
men efter 60 års hjælpende
arbejde til fordel for nogle af
Københavns mest udsatte
mennesker er ordet i lige
netop dette tilfælde ganske
passende, når man skal
beskrive Fedtekælderen.
Stedet har været et samlingspunkt for dem, der har
brug for en hjælpende hånd,
fra dets begyndelse, hvor ensomme mænd kunne komme
forbi og købe en fedtemad til
13 øre. Med tiden har stedets
brugergruppe ændret og udviklet sig fra hovedsageligt
at bestå af etnisk danske og
grønlandske mænd til også
at omfatte kvinder og fattige
migranter. De har været et
holdepunkt i folks liv lige fra

de tidlige år, hvor Christianshavn bedst kunne beskrives
som et slumkvarter, til i dag,
hvor de stigende boligpriser
har gjort, at mennesker uden
mange midler ikke kan bo
der længere.
Alligevel er Christianshavn stadig – måske på
grund af sin historie som
værende et rummeligt kvarter – et område, hvor mange
socialt udsatte mødes og
socialiserer, og derfor er
Fedtekælderens arbejde stadig lige så vigtigt den dag i
dag, som det var, da de slog
dørene op tilbage i 1960. De
har været der for dem, de
andre ikke vil lege med, som
Kim Larsen så fint beskrev
det, i tykt og tyndt.
Fest, forsigtighed og folke-

lig underholdning
Derfor var det også en
selvfølge, at fødselsdagen
skulle markeres, og det blev
på årets første – men solrige – efterårsdag. Alle, der
havde lyst til at komme, var
inviteret. Men på grund af
corona-pandemien blev der
sørget for, at der var god
luft mellem dem, der mødte
op, og alle fik sprittet deres
hænder af ved indgangen til
festlighederne.
Der var fra politiets og
kommunens side givet tilladelse til, at Overgaden
oven Vandet kunne blive
lukket af i den ende, hvor
Fedtekælderen ligger, så
der var plads til at sætte en
scene op. I løbet af dagen
blev der holdt taler og fremført musikalske indslag. Af
sidstnævnte optrådte performancegruppen INUANIMA
med en moderne fortolkning
af grønlandsk trommedans,
violinist Anna Eltard sang og
spillede på fineste vis, Trio
413 sang meget apropos Kim
Larsens ’Joanna’ og Niels
Spillemand og band spillede
poetisk på harmonika, bas
og cembalo.
Også komikerduoen Anne
Marie Helger og Peter Larsen kiggede forbi som de to
søstre Ruth og Randi og
underholdt de fremmødte.
Derudover havde Trygfonden tidligere på året doneret

113.000 kr. til, at Fedtekælderen kunne holde søn- og
helligdagsåbent. Dette skulle
naturligvis også markeres
med en officiel check-overrækkelse på fødselsdagen.
Christianshavn står sammen om Fedtekælderens arbejde

Helt generelt fik man
som deltager til festen et
indtryk af, at kvarteret
virkelig står sammen om
Fedtekælderen og dens
arbejde. Lagkagehuset
på Christianshavns Torv
havde doneret fødselsdagskagen, gourmetrestauranten Nomas kokke
havde lavet fedtemadder,
som blev sendt over til festen, netavisen Christianshavns Kvarter sendte et
kamerahold forbi ligesom
Christianshavneren havde
en reporter på pletten.
Og Fedtekælderens husorkester Trio 413 gav den
gas på scenen.
Fedtekælderens brugere,
deres støtter og almindelige christianshavnere
gjorde alle deres for, at
den 60-års fødselsdag nok

skal blive husket i en rum
tid frem. I hvert fald de
næste 10 år, til vi endnu
engang samles for at fejre
stedets historie og dets arbejde til fordel for dem, der har
allermest brug for et rum,
hvor de kan komme og blive
værdsat for at være præcis,
som de er!
Fra Fedtekælderen skal
lyde en stor tak til talerne,
til de optrædende og til
alle, der hjalp til med forberedelserne og udførslen
af arrangementet. Uden jer
kunne vi aldrig have gjort
dagen så god, som den blev!
Vi håber, at I fortsat har lyst
til at yde den store indsats,
I alle gør, til fordel for vores
brugere. Mange tak for det!
– Fedtekælderen.
Tekst: Martin Lundager
Pedersen

Mikkeline Spindelvæv læser op
Mikkeline Spindelvæv
læser op fra den lillebittesmule uhyggelige hallowinske børnebog Hannah
Hugtand
Forfatteren Mikkeline Spindelvæv læser op
fra Hannah Hugtand og
Mørkemanden og spiller
et par sange fra bogen på
sin elektriske guitar ”Den
Sorte Ravn”. Hun tager
også GHETTO-GYS med,
den hallowinske ghettoblaster med en lillebittesmule uhyggelige lyde. Gysassistenten frk. Græskar
hjælper til. Det er på Christianshavns Bibliotek lørdag
den 24. oktober kl. 14 og
for børn i alderen 5-11 år.
Fri entré med tilmelding på
chrtilmelding@kk.dk
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Kastanjealléen omkring mastekranen står med frugter klar. Så småt begynder de at falde ned, til mange slags brug : til at lave kastanjedyr for de yngste og deres forældre, til at holde gigten væk
ved at få bo i en lomme for de ældre ( siges der, prøv selv). Uanset hvad, smukke er de. ebb

tandlægerne

C H R I ST I A N SH AV N

L ON E L A N G E | J EN S TH IEL
D RON N IN GEN SGAD E 48, 1.SAL
1420 KØB EN HAVN K
KON TAKT @LON ELAN GE.D K | KON TAKT @J EN STAN D .D K

Efteråret nærmer sig: græsset er gulnet, træernere begynder så småt at falme og bænkene står
tomme. Men Frelser Tårn står og skinner, som det altid har gjort. ebb

T ELEF ON 3257 0019 | W W W.GLAD SM IL.D K
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KUNSTREAKTOREN GÅR TIL REFSHALEØEN
Fra august 2020 sejler Kunstpartiet rundt fra Holstebro
til 7 øer i hele Danmark og
søsætter det helt nye projekt
om Miljø og Bæredygtighed
Kunstreaktoren.
Med projekt KUNSTREAKTOREN vil Kunstpartiet gå fra dør til dør
under opholdet på øer og
indsamle affald hos lokalbefolkningen. Efterfølgende vil
vi lave workshops for unge
og sammen transformere skraldet til kunstværker. Vi vil
tage dem med i paraden og
vi nedgraver en nedbrydelig
tidskapsel (med værker lavet
af organisk affald), hvor affaldet kan forsvinde og blive
til en del af jorden. De andre
kunstværker skal udstilles i
en uforgængelig tidskapsel
(ikke-komposterbart affald)
på en lokal kunstinstitution,
som en advarsel og besked til
fremtidens lokale borgere.
Fremtidige generationer
vil først kunne åbne de to
kapsler i 2030. Work-shops
gennemføres af Cüneyt Pala
og Dina Abu Hamdan i samarbejde med Ilze Rudzite
fra Kunstskolen Emilia i
Holstebro. Kunstskolen har
et særligt fokus på FN’s
verdensmål og bæredygtig
udvikling og anvender i vid
udstrækning natur- og genbrugsmaterialer.
Vi vil også tage et totem

med i paraden som vi har
omdannet til en plastikvindmølle, der skal stå som
et visuelt symbol på den
økologiske sag, som vi moderne Don Quixote og Sancho
Panza skal kæmpe imod i
vores fremtid. Paraden med
de lyserøde veste og placering af tidskapslerne vil blive
det sidste trin i opholdet
på øerne. Projektet er målrettet nutidens borgere, og
er samtidig et budskab til
fremtidens borgere. Målet
er også at skabe en bølge
af aktivisme med god vilje
og energi mellem borgerne,
især efter de seneste måneder med generel isolation og
nedlukning.

NY FRONTFIGUR
Christian Gade Bjerrum
er skuespiller, klimaaktivist
og initiativtager til interesseorganisationen Bæredygtig Scenekunst NU. Han
vil være den frontfigur for
Projekt Kunstreaktoren og
ansigtet udadtil for Kunstpartiet mellem august og
september. Han vil lede paraden i Holstebro, deltage i
diskussionspanel om Miljø og
Bæredygtighed på Højskolen
Mors sammen med Brian
Bruhn og politikere i samarbejde med Kulturmødet
Mors. Han vil holde en live
stream performance-talk til
nationen på Bornholm under
Bornholms Kulturuge; han
vil også lave aktioner på Rådhusene og i Folketinget, hvor
Kunstpartiet vil poppe up fra
kontor til kontor for at lave en
vigtig og betydningsfuld aktion. Her vil Kunstpartiet indsamle ikke-genanvendelige
materialer fra de forskellige
kontorer for at sætte fokus
på bæredygtighed og modtage
beskeder til fremtiden skrevet af politikerne for at holde
dem tæt på børnenes kunstværker i den uforgængelige
tidskapsel indtil 2030.
Christian i sit alter-ego af
DON CHRI-HOT vil vise folk,
at det er prisværdigt at miste

fornemmelsen af fornuft i
kampen mod giganterne,
hvis det er for en god sag og
i interessen for en grønnere
og mere bæredygtig verden.

med venlig deltagelse af
Annette Lind (A), Zenia
Stampe (RV), Torsten
Gejl (Å), Rasmus Nordqvist (SF)

PROGRAM

d. 25. september kl. 13.00
/ Parade-udstilling v. Copenhagen Contemporary
KUNSTREAKTOREN
et kunstnerisk projekt om
Miljø og Bæredygtighed,
2020
skabt og instrueret af:
Giuseppe L. Bonifati (I)
med Christian Gade Bjerrum, Cüneyt Pala (DK),
Dina Abu Hamdan (JR/
DK), Ilze Rudzite (LV)
og med deltagelse af Giuseppe L. Bonifati, Claudio Passilongo (I), Brian
Bruhn, Linda Sugataghy
(H)
projektkoordinatorer: Emma Hovmøller
Buhrkal, Cüneyt Pala
(DK)
video og grafisk producent: Linda Sugataghy

21. - 27. september:
REFSHALEØEN
d. 21. september kl.
14.00 - 17.00 / Indsamling fra hjem til hjem
Hvis man gerne vil
have et kort besøg af
Kunstreaktoren (og bor
på Refshaleøen), skal
man bare klargøre affaldsmaterialer til indsamling så som plast,
glas og papir, og skrive
en mail til: kunstpartiet@gmail.com.
d. 22. september / Workshop v. Den Grønne
Friskole
d. 24. september kl. 11.30
- 12.30 / Aktion v. Folketinget,

(H)
partnerskab: DOO performing arts group (I),
Nordisk Teaterlaboratorium (DK)
støttet af: Kulturministeriet - Slots og Kulturstyrelsen, Kultursamarbejdet for Midt- og
Vestjylland, Holstebro
Kommune, Læsø Kommune, Ærø Kommune,
Københavns Kommune
- Rådet for Visuel Kunst,
Morsø Kommune, Kulturmødet Mors, Bornholms
Kulturuge, Struer Bibliotek
i samarbejde med skoler,
efterskoler, kunstcentre,
kunstforeninger, museer,
biblioteker
Cüneyt Pala, projektleder: mob. 29245262
http://www.kunstpartiet.
art/kunstreaktoren
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Pop-up skulptur på
Refshaleøen
På Refshaleøen er der de
sidste par år poppet mange
ting op. Som så igen popper ned om vinteren. Men
her – i det tidlige efterår- er
der poppet noget nyt op. En
skulptur ved navn Emotions. Den er svær ikke at
få øje på. I menneskehøjde
og pinke nuancer lyser den
op, på græsplænen ved La
Banchina. Det er tøjdesigner m.m. Emilie Helmstedt,
bosat på Christiania, som
står bag den. Vidt har den
allerede været omkring.
Først på Kongens Nytorv
ved indvielsen til modeugen i august under kollektionen SS21. Hvilket står
for ”Spring/Summer 21”;
dvs. en tøjkollektion, der
sælges for at kunne bæres
indtil foråret/sommer 21. Og
gerne længere, naturligvis.
Bagefter stod skulpturen
på Inderhavnsbroen. Emilie
ønsker med den at bryde
Coronas følelse af ensomhed
og afsondrethed. Huske os
på vigtigheden af nærvær
og kærlighed, omsorg for
hinanden- også på tværs
af landegrænser. Men frem

Per Schandorff
Essential Furniture Objects
Stadens Museum for Kunst
Christiania
Fernisering fredag d. 2. oktober 2020 kl. 17-19
Udstillingsperiode lørdag d. 3. – 31. oktober 2020, åbent ti-fre kl. 14-19, lø-sø
kl. 12-19
Per Schandorff skaber unikke møbel-objekter af fundet træ. Det er træ mærket af sol, vind og vand, der
minder os om naturens skønhed og forgængelighed. Hans aktuelle udstilling kan ses som et bidrag til en
økologisk æstetik.
På det store, smukke udstillingssted på Christiania, præsenterer den danske kunstner og designer Per Schandorff på
udstillingen Essential Furniture Objects en række helt nye værker, som han har skabt i løbet af det sidste år.

for alt skal den signalere
det eviggyldige kærlighedssymbol, hjertet. Skrøbelig er
den- både kærligheden og
skulpturen. Sidstnævnte er
lavet i forgængeligt materiale ( i tilfælde af at nogen
vil gøre Emilie kunsten efter,
betyder dette, at det drejer
sig om et træskelet, omgivet
af polystyren, som til slut er
beklædt med jesmonite, et
øko-venligt alternativ til cement/ gips), så den står der

kun til 2021. Slå et slag forbi
den, mediter over den. Tænk
over det, du holder af, og som
betyder noget for dig. Uanset
om den vil minde dig om
hjerteklapper i bevægelse,
dansende mennesker, lyserøde flamingoer eller candyfloss i omrejsende Tivolier,
så vil den give dig én på
opleveren. Ikke mindst på en
grå og regnfuld efterårsdag.
ebb

Det er værker eller objekter, som han selv kalder dem, der formelt placerer sig mellem design, kunst og håndværk.
De fleste objekter er lavet af træ fundet i naturen, som gennem tid er blevet påvirket af sol, vind og vand. Det har
givet dem en utrolig skønhed; blanke, afbarkede, frønnede, og hullede. I en aflæsning af disse ofte meget gamle
stykker træs form og udtryk bearbejder Per Schandorff dem til skulpturelle møbel-lignende objekter. Træets stoflige
kvalitet og historie fremhæves ved, at han f.eks. sliber, oliere eller brænder træets overflade. I
bearbejdningsprocessen opstår deres funktion og udtryk og Per Schandorff tilfører dem f.eks. ben eller kroge i
metaller som messing og stål, så de fremstår eksempelvis som unikke borde - eller som ’hangers’. Nogle af
objekterne kan således sagtens have en funktion, men de fungerer også som æstetisk smukke og rene kunstobjekter,
man kan glæde sig over i sit hjem eller virksomhed.
En økologisk æstetik
Objekterne på udstillingen kan ses som en del af en ‘økologisk æstetik’, som fysiske genstande, der
tilfredsstiller vores behov for at omgive os med æstetisk skønhed, samtidig med at vi forholder os til naturens
ressourcer.
Objekterne benytter sig bevidst af den skønhed, der kan ligge i det forfaldne og forrådnede træ – eller som i enkelte
andre objekter ‘knuder uden ende’ af gammelt gummi, der ligeledes er vejrbidt. Med naturens
nedbrydningsprocesser som den egentlige formgiver af objekterne, appelleres der umiddelbart til noget basalt i
vores sanser, hvilket kan åbne os for bevidstgørelsen omkring den måde vi lever på, hvor menneskets intense
forbrug og avancerede livs-systemer presser klodens biologiske tilstand til det yderste.
Objekterne på udstillingen er, udover at være æstetiske udtryk, således også et redskab til at fortælle om
essentielle vilkår i vores liv og klodens tilstand, herunder at stille spørgsmål til, hvad der er basalt nødvendigt for
vores eksistens, og hvad der egentlig giver os indre tilfredsstillelse i livet. Per Schandorffs værker hjælper os med
skærpe opmærksomheden omkring livets tid og vores sammenhæng med naturens fint balancerede biologiske
symbiose.
For yderligere information, interviews og billeder kontakt:

Billeder af tiden
På Christianshavn er vi ikke
ubekendte med (kvindelige)
fotografer. De fleste tænker
nok først og fremmest på
Susanne Mertz. Men i midten af september åbnede
Lokalhistorisk Forening
Vagthuset med en (gen)
reception. Lad os ikke gå i
detaljer om, hvorfor bogen
var så længe under vejs, men
det var selvlærte Julie Rønnows Tidsbilleder Christianshavn, der blev fejret. Julie
blev født i 1934 i Roskilde,
men kom i starten af ´60érne
til København. Først til Indre Bys Brolæggerstræde,
men efter en skilsmisse
flyttede hun som enlig mor
til Dronningensgade.” I en 2
værelse- i en ruin”, fortæller
hun. Datteren Charlotte var
grunden til, hun begyndte
at fotografere, og da Julie
arvede nogle penge, købte
hun sig fluks dyrt fotoudstyr.
Og da hun, efter at have
læst kunsthistorie og fundet
ud af, at den akademiske
vej ikke var hendes, fik et
job som sekretær i Kunstakademiet, stod hun om
søndagen og fremkaldte film
i akademiets mørkekammer.
Børn var et yndet motiv,
som også gjorde, at hun
fotograferede til Børn og
Unge, Socialpædagogen,
Københavns Bymuseum,
illustrerede skolebøger m.
m. a. Flere af hendes fotos
kan ses på www.chrarkiv.dk.
Julie Rønnow demonstrerede ved receptionen, at hun
er still going strong. Måske
fordi hun stadig bruger sin
tid på livsbekræftende ting
som at spille cello, lufte hund
og samvær med familien
(det er barnebarnet, der har
fundet på bogtitlen). Jane
Lytthans skrev om bogen i
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Per Schandorff
info@perschandorff.com
T: +45 61660170

Per Schandorff / Essential Furniture Objects / Stadens Museum for Kunst / Christiania /
3. okt. -1. nov.

Christianshavnerens septemberudgave. Så vi slutter
blot med at sige, at hvis du
er interesseret i at (gen)
opdage en svunden tid, hvor
Christianshavn var fyldt
med børn, der uden opsyn
legede på gader og stræder,
almindelige familiefædre
stod i flokke med en bajer
i hånden, og kvinder mest
sås i butikkerne eller på firspring med indkøb og unger
på slæb, mens de første hippier i afghanerpelse dukkede
op, ja, så und dig et smugkig
på en svunden tid, der aldrig
kommer igen. Corona eller ej.
Und dig selv en lille tidsrejse.

Nu hvor vi ikke kan rejse så
vildt og uhæmmet som før,
er dette et godt alternativ.
ebb.
Julie Rønnow. Tidsbilleder
Christianshavn. Vi nævner
det (endnu engang): den
kan fås for 100 kr. i Vagthuset, Torvegade 75, hver
lørdag mellem kl. 13-15.
Med mindre du er medlem:
så er den gratis. Og du har
nok allerede fået den.
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Denne udstilling må børn, unge og forældre ikke
gå glip af!
sempler på usikre måder at
bruge penge på og maner til
eftertanke: hvad synes du,
er værd at bruge penge på?
Det er ikke anvisninger på
ønskeopfyldelse, det skorter
på. Udstillingen er på én
gang underholdende og givende. Den er genialt sat op af
kurator Kirsten Egholk med
fokus på at møde børn og
unge uden løftet pegefinger:
tænk selv!
Den anden del af udstill-

Udstillingen består af to
dele, der spiller sammen
forbundet af emnet: Penge.
Vokser der penge på
træerne? er en samtaleudstilling, der i øjeniveau
fortæller børn og unge om
penge, værdier og opspar-

ing. Den lægger op til en
lærerig og letforståelig dialog
med hinanden om de mange
forskellige aspekter af pengeverdenen. Farverig og aktiverende som den er, favner
den alle aldersklasser.
Ønsketræet er det første,

der fanger blikket. Skriv
dit ønske og kast det på
træets grene. Man ved jo
aldrig? Ærlighedsboksen
med fortrydelsesknap og
syndsforladelse illustrerer
uhæderlighed i omgang med
penge. Den vækker lidt til
selvransagelse… I spejlet
ned for enden kan du se dig
selv og fundere over sammenhængen mellem tøj og status
som illustreret i omgivende
plancher: mærkedyr eller
genbruger? Flere steder er
der anvisninger på måder
at tjene og opspare penge
på (Er du under 14, må du
gerne plage dine forældre).
Der er spareposer og sågar
et budgetskema, du kan få
med hjem. Et hjørne viser,
hvad ting er værd – gæt
med – et andet giver ek-

ingen handler om Artmoney,
som er ” en global, alternativ
valuta af original håndlavet
kunst med en fast kurs på
200 kr., som kan bruges som
betaling i udvalgte butikker.” 120 kunstnere blev
bedt om at give deres bud
på coronakrisen og leverede
hver 10 stik, som alle kan
købes. De er flot sat op bag
glas på en langvæg, og man
imponeres over mangfoldigheden i motiver og materialer. Den store kreativitet
sætter krisen i relief i al sin
livskvalitet, dystre motiver
eller ej. ”Pengebanken” er to
store borde, hvor de resterende kunstværker er dynget
op: Værsgo at købe et!
Bank- og Sparekassemuseet i Heerings Gård, Overgaden neden Vandet 11.
Gratis entré. Åbningstider: onsdag 10 – 17, søndag
10 – 16.
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

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

Efteråret spinder sit edderkoppespind. Lad os fanges ind af årstidens magi. Før mørke og regn
sætter ind, ebb
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Efterårsferien
med børn
Christianshavn har meget
at byde på med hensyn til
gratis fornøjelser:
Hent et gratis billedlotteri inden ferien på Christianshavns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv, som
holder lukket i ferier. Åbent
lørdage 13 – 15. Motiverne
er alle fra Christianshavn,
og på bagsiden af brikkerne
er der nærmere oplysninger.
Der er to gange leg i lotteriet,
for først kan man spille det,
og så kan man gå på jagt
efter en håndfuld af stederne
for at se dem i virkeligheden.
Skibakken er en udflugt
værd. Der er flere stier at
vælge imellem til op- og
nedturen, og udsigten både
undervejs og fra toppen er
overvældende. Prøv også
en elevatortur med kig til
Skibakkens imponerende in-

dre! Måske er der skiløbere
nedad og klatrere ude på
væggen.
Bank- og Sparekassens Museum har en sjov
børneudstilling (læs mere
herom andetsteds i avisen).
Flådestation Holmen på
Nyholm lægger op til en god
gåtur. Læs lidt om stedet
på forhånd på hjemmesiden. Her er galionsfigurer,
kanoner, en ubåd, fregatten Peder Skram, telegrafstationen, mastekranen og
meget andet. Gå op på bastionen og se til København
og fortsæt rundt om bygningen med udsigt til husbåde
og Skibakken. For tiden kan
man samle kastanjer.
Tekst: Susanne

Læsefællesskab
for seniorer
Sætter litteratur gang i dine
tanker og minder – og savner
du nogen at dele dem med?
Læseforeningen og Københavns Kommune starter en
læsegruppe for seniorer på
Christianshavns Bibliotek 3
gange om måneden.
Læsegruppen ledes af en
frivillig læseguide, der medbringer en novelle og et digt,
som læses højt.
Det kræver ingen forberedelse at deltage, blot en lyst
til at tale med andre om de
personlige erfaringer, tanker

og følelser, litteraturen vækker.
Det kræver ingen tilmelding og alle er velkomne. Du
kan læse mere på www.
laeseforeningen.dk
Vi mødes næste gang 29.
September, 13. Oktober, 20.
Oktober og 27. Oktober
klokken 14.30-15.30 i
skønlitteratur-rummet på
Christianshavns Bibliotek.

Svaneforældrene tager de halvvoksne unger på en tidlig efterårs-svømmetur med kurs mod Skibakken ebb

Louise Chili Falck
Bibliotekar
Christianshavns Bibliotek

Blå septemberhimmel og nedgående sol, skåret over af flyspor- næsten som før Corona-tid, ebb

Krystalklart er septemberlyset. Endnu har træerne ikke skiftet
farve, men det varer ikke længe. ebb

Vel er det hverken Verdenshavet, Amazonfloden eller Frederiksholms kanal. Ikke desto mindre nydes livet på og ved vandet
på Christianshavn selv sent i september. ebb
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Aflysninger:
Litteraturaftenen
med Einar Már
Guðmundsson og Gerður
Kristný må desværre
aflyses

Christiania:
1. Der bliver ikke noget Julemarked i år.
2. I forbindelse med fødselsdagen lukker CA på ubestemt
tid.

Sofies Jazz Klub
har aflyst koncerterne 20. og 27.9. Man håber på, det vil
være muligt at gennemføre en koncert med Tomas Franck
New Quartet 1/11. Følg med her i avisen, på vor web-avis
og på facebook.

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at
litteraturaftenen ”Mellem poesi og prosa” med Einar Már
Guðmundsson og Gerður Kristný den 1. oktober er aflyst.
Årsagen er corona-relaterede rejserestriktioner, der ville
sende forfatterne i flere dages karantæne ved hjemrejsen.
Billetter købt via billetto refunderes automatisk (det
kan tage op til 21 dage), og billetter købt i vores butik
refunderes dér
Vi ser frem til at kunne præsentere dem begge igen på
et senere tidspunkt, og vi håber at kunne præsentere
Gerður Kristný allerede ved Christianshavns Bogfestival,
der afholdes i dagene 12.-15. november (programmet
publiceres i midten af oktober).

Sømandsstiftelsen Bombebøssen
1819-2019.         

I mellemtiden har vi to udstillinger og en række andre
arrangementer på programmet.

Ved museumsinspektør Morten
Tinning

Et eventyrligt syn ... da Frelserkirkens tårn steg ud af tågen i

dag.

Foto: Ellen Gammelgaard

Sømandsstiftelsen Bombebøssen blev stiftet d. 2.
november 1819 med det formål at samle penge
ind til trængte søfolk og deres familier. Gennem
de 200 år der siden er gået, har stiftelsen udgjort et
essentielt sikkerhedsnet for søfolk og er blevet en
ikonisk institution, der stadig den dag i dag er en
vigtig social instans i dansk søfart. Tag med vores
museumsinspektør, Morten Tinning, gennem
Bombebøssens historie og hør ham berette om
arbejdet med stiftelsens jubilæumsbog i anledning
af stiftelsens 200-års jubilæum.

Onsdag den 14. Oktober kl 19. Christianshavns Beboerhus,
Salen, Dronningensgade 34
Tilmelding påkrævet  lokalarkivet@chrarkiv.dk eller i
Vagthuset- Torvegade 75
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Christianshavns Bogfestival 2020 update

I disse Corona-tider finder vi nye veje til at række ud efter hinanden. Her i skikkelse af en venlig
figur i sølvpapir, som En Eller Anden har hængt op i en busk på en sti ved Stadsgraven. Nærvær
har mange skikkelser, ebb

Christianshavns
Bogfestival 2020, der
skulle have fundet sted
i slutningen af april,
afholdes fra d. 12.-15.
november på Nordatlantens
Brygge og KADK Bibliotek.

Radio Bluestime

Da situationen stadigvæk
er en smule usikker, vil
det endelige program først
blive offentliggjort i midten
af oktober, hvor billetterne
også bliver sat salg. Alle
arrangementer kommer
til foregå for et siddende
publikum og der vil være
tilmelding i form af billetter
til alle arrangementer, så vi
kan overholde de gældende
afstandskrav.

98,9 mhz/98,8 hybrid el ch-radio.dk/netradio
Mandag 1800-1930

Programmet er en anelse
ændret og reduceret i
forhold til det oprindelige
program, men til gengæld
har vi sammensat nogle
interessante arrangementspakker, som uden tvivl vil
byde på gode oplevelser
for litteraturinteresserede.
Vi ser frem til at
byde velkommen til
litteraturoplevelser i trygge
og smukke rammer.

Følg med på https://
www.facebook.com/
christianshavnsbogfestival
hvor vi offentliggør
program og billetter.

Oktober 2020
Billerderne af Nordatlanens Brygge er taget af Torben Eskerod.

Mandag 5.10:

TIDSREJSEN: ANN ARBOR
Bluesfestival 1969 + News.
v/Troels Panild

Mandag 12.10:

JR. JIVE AND HIS OPEN HOUSE
v/Dr. Jive

CHRISTIAN BUNDGAARDS NEW ORLEANS CLUB
v/Christian Bundgaard
Mandag 19.10:

HIT THE ROAD JACK”
The songs of Percy Mayfield
v/Hans Knudsen og Dr. Jive

Mandag 26.10: “
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Uanset årstid
kan der flages på
mange måder.
Disse to udgaver
er set på henholdsvis Dronningensgade og
på Christiania.
Og ses nok ikke
magen til andre
steder, ebb

DAGSTILBUD
Kun hos SuperBrugsen Christianshavns torv
GÆLDER HVER TIRSDAG OG ONSDAG

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Gillelejehavn
rugbrød

Økologiske
bananer

Pr. stk.

Pr. bundt

15,-

12,-

Änglamark
økologiske æg
10 stk.

Thise & Ko økologisk
hakket oksekød
400 g. 8-12%

Pr. bakke

Pr. pakke

20,-

35,-

SuperBrugsen Christianshavns torv
Christianshavns torv 2 • 1410 København K • Åbningstider: Alle dage 8-22

