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Påsken i Vor Frelsers Kirke
Palmesøndag
Børne- og familiegudstjeneste kl. 10.30 v. Selma Ravn.
Kirken er smykket med palmer og fra 9.45-10.30 er der
mulighed for at ride på æsler på kirkepladsen.

HUSK TÅRNETS
FESTLIGE
SÆSONÅBNING

Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste i Stanleys Gaard, 1. sal, 5. april kl.
18. Peter Birch, kirkens kor og organist.
Kl. 19 er der påskemåltid. Billetter a 50,- kan købes på
kirkens kontor. Billetten dækker måltid incl. drikkevarer.

31. marts kl. 10.

Langfredag
Sven Erik Werners Langfredagsliturgi. Fredag den 6.
april kl. 10.30 Vor Frelsers Kirkes Kor, organist Jens E.
Christensen, cellist Lars Holm Johansen under musikalsk
ledelse af Lars Sømod.
Liturg er sp. Selma Ravn.
Påskedag
Højmesse kl. 10.30 v. Marlene Lindsten
Anden påskedag
Højmesse kl. 10.30 v. Peter Birch

ØVRIGE GUDSTJENESTER:
14. april
kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste ved Peter Birch
15. april
kl. 10.30 Højmesse ved Peter Birch
20. april
kl. 20-23 Natkirke ved Marlene Lindsten

Der er musik foran på
kirkepladsen og i dagens
anledning gratis adgang til
byens bedste udsigt!

KONCERTER:

Vor Frelsers Kantori
Spansk Passion
Søndag den 1. april kl. 15
Vor Frelsers Kantori og organist Søren Gleerup Hansen
opfører musik til påsken af den spanske renaissance.
Værker af bl.a. Tomás Luis de Victoria, Tomás de Santa
Maria, Antonio de Cabezón og Antonio Carreira.
Fredag den 20. april kl. 16.30:
Rued Langgaard Selskabets generalforsamling
samt koncert
I forbindelse med generalforsamling er der koncert med
adgang for alle - også ikke medlemmer.
De medvirkende er tenoren Adam Riis, pianisten Berit
Johansen Tange og kirkens egen organist Jens E.
Christensen.

21. april
kl. 12.00 Dåbsgudstjeneste ved Selma Ravn

Klokkekoncerter:

22. april
kl. 10.30 Højmesse ved Selma Ravn

Torsdag den 4. april kl. 15
Lars Sømod spiller koncert på
kirkens klokkespil.

27. april
kl. 20-23 Natkirke ved Marlene Lindsten

Torsdag den 12. april kl. 15
Peter Langberg spiller koncert
på kirkens klokkespil.
Torsdag den 19. april kl. 15
Lars Sømod spiller.

29. april
kl. 10.30 Højmesse ved Peter Birch
VED DU, at Vor Frelsers Kirke 15. april fejrer sin 316-års
fødselsdag? Dagen markeres med festgudstjeneste
kl. 10.30.

Torsdag den 26. april kl. 15
Peter Langberg spiller.

Rued Langgaard Selskabet blev stiftet i 2007 som
en konsekvens af den stadig stigende interesse for
komponisten Rued Langgaards (1893-1952) musik,
en interesse, der foreløbigt er kulmineret med den
da de bl.a. spillede Langgaards Sfærernes Musik for en
fyldt Alberts Hall ved en af sommerens Proms-koncerter
i London. På programmet ved koncerten i Vor Frelser
Kirke står orgelværker af Rued Langgaard og lieder af
Langgaard og Claude Debussy, der i år kunne have fejret
sin 150-års fødselsdag.
Der er gratis adgang til koncerten.

NY CD ’Musik fra Vor Frelsers Kirke’
Kirkens fremragende musikere og Vor Frelsers Kirkes
Kantori har indspillet en CD med musik fra Vor Frelsers
Kirke. Her er salmer, orgelmusik, klokkespil. CD’en gør
det muligt at bringe musikoplevelser fra Vor Frelsers
Kirke hjem i stuen. Også en perfekt gave, når du skal på
besøg hos venner og familie. CD’en sælges i tårnbutikken
og i kirken hos tårnvagt Søren Gotha Andersen og koster
kr. 95,-

Der er valg til menighedsråd i år
- Skal kirken ledes af glade amatører?
- Skal vores børn overhovedet vide noget om
kristendom?

Koncerter i Christianskirke

Mozarts Requiem med Kammersangeren
Mozart har ikke begået så meget kirkemusik i sit korte liv.
Der står faktisk kun et værk tilbage af betydning, og det
nåede han endda ikke selv at færdiggøre. Det drejer sig om
hans udødelige Requiem. Det har til gengæld opnået status
som et af musikhistoriens hjørnestene. Requiem-messen
hører sædvanligvis allhelgenstiden til. Men Mozarts
storværk opføres med stor glæde på alle tidspunkter
af året. Således også i Christians Kirke i påskeugen.
Københavns Festival Orkester akkompagnerer koret, og de

hjemmeside kan man følge med i det store udbud,.. og om
koncerterne er med eller uden entré.
Bjørn Eidsvåg 31. marts
Cd release koncert - Sct. Matthew Passion 1. april kl. kl.
16 Mozart: Requiem 5. og 6. april kl. 15 Mogens Dahls

Landsforeningen af menighedsråd har i samarbejde
med et reklamebureau, som optakt til det kommende
menighedsrådsvalg efteråret 2012, stillet danskerne 10
kontroversielle spørgsmål. Se alle spørgsmål og giv DIN
mening til kende. Gå ind på www.fremtidenskirke.dk
og giv dine svar. Har du et ønske om at stille op til det
kommende menighedsrådsvalg ved Vor Frelsers Kirke, så
følg med i Christianshavneren og på Vor Frelsers Kirkes
hjemmeside www.vorfrelserskirke

Kammerkor 6. april kl. 20. DR VokalEnsemble og Martin
Brygman 19. april kl. 19.30. Stig Fogh Andersen Liedaften
20. april. Dissing, Kleive og Reiversrud 28. april

Christians Kirkes Bachfestival 6.-13. maj

Stig Fogh Andersen. Stig Fogh er iøvrigt
aktuel i Parsifal på Operaen i
disse dage - men kan altså
opleves sammen med Ingrid
Häggström, Kristina Wahlin
og Henning von Schulman i
Eigtveds gamle kirke. Billetter
kan købes på billetnet og evt.
overskydende ved døren.
Ingen påske uden musik fra de
store passioner af J. S. Bach, og i
år bliver ingen undtagelse. Alligevel
bliver det i en version som aldrig er
hørt før. Trompetisten Dorthe Zielke
og organist Søren Johannsen har
taget fat på Matthæuspassionen i helt
nye arrangementer for trompet og orgel
- en times musik udgivet på selskabet
Naxos. De giver smagsprøver fra cden på
denne releasekoncert.
Udover Requiem bliver der en masse god
musik i
kirken i foråret: Bjørn Eidsvåg, Mogens Dahls Kammerkor,
Poul Dissing, Bachfestival, osv. På Christians Kirkes
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Vicesanger Bjarne Buur
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Meld dig ind i foreningen, så støtter du vores
projekt for

får du

siden givet statuette for “unique and artistique picture”.
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eKurser. nu er bibliotekernes fælles e-læringsportal, der samler
små kurser om hverdags-it. Portalen er for borgere, der gerne vil
lære mere om it.
lydbøger.: prøv: ekurser.dk

Christianshavns Historie på nettet
I anledning af Bogfestivalen tilbyder Christianshavns Bibliotek et
specielt kursus i de elektroniske ressourcer, der er på internettet
internationale databaser.
Forudsætning: Er fortrolig med en computer – og medbring gerne
din egen bærbare pc eller tablet.
Mandag den 23 april kl. 19-20.30
Tirsdag den 24 april kl 10-11.30
Tilmelding på bibchr@kff.kk.dk Herefter vil du få svar.
/aks

Kulturmøde og internet ?
af anvar tollan og Marie Markus
Her er selvfølgelig ikke tale om et isoleret
christianshavnerfænomen, men da vi i vores lille avis
opfordrer til indslag om kulturmøder, vil vi pege på et som
mangler, nemlig det mellem den offentlige administration
og ældre medborgere. Det offentlige Danmark har vældig
travlt med at forlange, at alle borgere skal kommunikere
elektronisk med det offentlige.
Det er simpelthen for fordringsfuldt og faktisk frækt
– har man i den offentlige administration glemt, at det
en computer? tilbage i halvfemserne var håndskrevne
jobansøgninger stadig almindelige, og mange kunne
ikke betjene pc-dyret. Nok var det på vej ind på
kontorarbejdspladser, men rigtig mange ældre nåede
aldrig at blive kendt med computere via deres arbejde.
En del har så siden fået lært sig brugen af pc’ere, men
langt fra alle. Og de som ikke har må allerede i dag betale
ekstra for en masse tjenesteydelser, eksempelvis betale
via giro i stedet for netbank, betale ekstra for billetter, de
ikke selv kan printe ud osv.
Der kan ikke forlanges en dyt, før der er oprettet
betjenings- og skrivestuer, som gratis hjælper alle, der
har behov for det (og der skal ikke spares på antallet)
samt ansættes hjælpere, som går hjem til folk med en
bærbar.

Raderinger købes
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OVERGADEN
Fernisering fredag d. 13. april 17 - 20

På Overgaden kan
man fra d. 14. april
nærstudere de små
partikler, vi til dagligt
fordriver fra fodpaneler
og bukselommer. Her
er en montre dedikeret til en omhyggelig
undersøgelse af støv
og nullermændenes
oprindelse som en del
af udstillingen Tingen – From the Greece
Gropers Foundation af
Jeuno JE Kim og Lasse
Krog Møller. De viser
forskellige samlinger

Filmhistoriens spøgelser hjemsøger Overgaden

kollage, som er kulminationen på en 25 år lang kunstnerisk karriere, der kredser om det fortrængte. I 11

tions mange museumsafdelinger og arkiver. Andre eksempler er samlinger af mønstrede indersider fra udvalgte
kuverter, små håndtegnede kort og et alsidigt repertoire
af lommetørklæder. Kunstnerne bringer de institutionelle
strukturerer i fokus, og hver af institutionens afdelinger
er repræsenteret med en arkitektonisk model. Ved at
efterligne museernes klassiske præsentationsform og
udstille underfundige hverdagsgenstande peger udstillingen på de systemer, vi lærer verden at kende igennem, og
stiller spørgsmål til institutionernes skelnen mellem det
kuriøse, det kostbare og det kasserede

Vil du være statist
i hverdagen?
Teaterforestillingen
Ømme Dupper sætter
fokus på hverdagen
og i den forbindelse
søges frivillige
til at medvirke
i en anderledes
teaterforestilling på
Overgaden.
For yderligere info
kontakt koordinator
Lea på leprni@
hotmail.com.

Filmhistoriens spøgelser
hjemsøger Overgaden

I samme periode huser Overgaden en række mindre projekter og længerevarende events, der præsenterer sider
af samtidskunsten, som ellers sjældent får plads i mere
etablerede, institutionelle sammenhænge. Som startskud
gaden med en præsentation af den internationalt anerkog hans stilistiske signatur er en besnærende æstetik med

mesterværker, som enten aldrig er blevet realiserede, eller
som på forskellige vis er gået tabt i historiens løb, og som
nu hjemsøger kulturen gennem overleverede beretninger.
Hauntings I er kommissioneret af Toronto International
Film Festival, og udstillingen på Overgaden er blevet til
i samarbejde med CPH PIX, som har Maddins seneste
Udstillingen “Tingen” – From the Greece Gropers Foundation kan opleves i perioden 14. april – 3. juni og Hauntings
I kan opleves 14. april – 6. maj. Overgadens åbningstider
er tirsdag – søndag kl. 13-17, torsdag 13-20, og der er altid
gratis entré til udstillinger og arrangementer.

Forunderlig og magisk dobbeltudstilling
i Arkitekternes Hus
Ny dobbeltudstilling tager tilskuerne med ud på en fantasifuld rejse, når et gardin pludselig forvandler sig til et
bjerglandskab, og en skål drejet i træ viser spor af liv.
Udstillingen Transformative Tekstiler af arkitekterne
MAA Mette Ramsgaard Thomsen og Karin Bech fra
Center for IT og Arkitektur ved Kunstakademiet leger
med, hvordan vi tænker og forestiller os rum. De to arkitekter går ind i stoffet på nye måder og viser os, hvordan
tekstiler kan skærme os for nysgerrige blikke eller åbne
for nye tanker og ideer. Den anden udstilling viser
arkitekt MAA Herløv Thorups smukke træskåle. Herløv
Thorup drejer sine skulpturelle skåle i ahorn, bøg og røn.
Han drejer træet i våd tilstand, så det kaster sig under
tørringen og ændrer form. På den måde går naturen ind
og bliver en medspiller i formgivningen af de papirtynde
skåle, ligesom rådangreb eller svampesporer er med til at
give hver enkelt skål sit helt eget DNA.
De to arkitekter fra CITA (Center for IT og Arkitektur)
ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering udstiller, i samarHerløv Thorups vidunderlige træskåle, drejet papirtynde

foto medsendt

gardiner.
Udstillingen kan opleves i Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K. frem til 2. maj. Arkitekternes Hus har åbent man-torsdag kl. 9-16.30 og fredag
fra kl. 9 til 15.30.

Signe Bjerre
udstil. 13. til 22. april

Christianshavneren nr. 3 / April 2012

23

Kunsten at fortælle i billeder
Qanga, tegnet fortid - udstilling i Nordatlantens Brygge, Strandgade 91,
til 2. september. Se også Land Ho, Ina Rosing, malerier til 15. april
Nuka K. Godtfredsen har skabt illustrationer, der ud over at bidrage til formidlingen af
Grønlands forhistorie, må betragtes som kunstværker i sig selv. På udstillingen vil man
kunne opleve 31 originale sider fra seriens
første og andet bind, indrammet og ophængt
som selvstændige værker. Frarøvet tegneseriegenrens trygge kontekst - uden tekster i
talebobler og lineær fortælling - åbner de enkelte værker for nye fortællinger og gives et
nyt liv og en ny mystik, der rækker ud over
genrens konventioner og seriens oprindelige
formidlende og dokumentarisk-videnskabelige hensigt

Med skabelsen af tegneserien fortsættes
desuden Grønlands rige fortælletradition, og
værkerne er inspireret af tidligere historiske
og kunstneriske skildringer af livet i Arktis
fra hhv. 1800 og 1900-tallet af kunstnerne
Aron fra Kangeq og Jakob Danielsen. Nuka
K. Godtfredsens værker er af så høj kunstnerisk såvel som videnskabelig kvalitet, at
de af Nationalmuseet, betragtes som vigtige
fremtidige kilder på niveau med de historiske
værker.
www.bryggen.dk

Strikkecafé på Nordatlanten
Der var ingen ledige pladser da
Katrina i Geil gik i gang medfokus på
den kreative proces søndag, den 11.
marts 2012 kl. 14-17. Mindste deltager var kun 6 mdr. og hun var især
interesseret i mønstrene på papir.
Det var nr. 2 strikkecafé på Nordatlantens Brygge og næste gang bliver
søndag, den 15. aprilv/ Aviaaja Kleist
Burkalmed Grønlandske håndledsvarmere
tekst og foto: Irma Clausen

”The Thorstein Perspective”
Et retrospektivt kig til de sidste 35 års malerier, collager & tegninger
Gallopperiet, Restaurant Spiseloppen, Christiania april 2012
Interview med kunstmaler Thorstein alias
Finn Opera, Christianshavner og christianit
siden 1965

The Thorstein Perspective
Alle oplever omgivelserne i deres eget perspektiv.
Ydermere tolker, fremhæver og fastholder billedkunstneren sin synsvinkel: ”Jeg er nået hertil - og
fremhæver det, jeg bemærker”.
Vokset op med billedkunst, trukket rundt på museer, fået kunstbøger stukket i hænderne og blevet belært om, hvad der er kønt, og hvad der er
mindre pænt.
Begge mine forældre er professionelle billedkunstnere, og deres kritiske pres har fulgt mig siden.
Hensigten med al skaben er at forandre virkeligheden. Noget der er anderledes stræber efter
at blive indsat i en større sammenhæng.
Maleren afsøger grænserne for sine evner med
henblik på overskridelse.
Det enkelte maleri optræder i en serie, hvor
farve og form.
Skabelsesprocessen bliver en metafysisk anspændelse mellem åndelige tilgange og praktiske krav.
Denne forberedte og ideelle tilstand kan kun
opretholdes i et begrænset tidsrum, hvor tanker
og omgivelser falder bort til fordel for automatisk
penselføring. Intuitionen har fået overtaget – og
bagefter træder maleren tilbage og bedømmer resultatet i en blanding af undren og lykkefølelse,
som om han har fået lov til at deltage i nogle universelle sammenhænge.
Det er denne meditative, sjælelige tilstand, der
bagefter tiltrækker oplevelsen for betragteren, og
de mest vellyk-kede værker er, uanset motivet,
rene sjælsportrætter.
Når kunstneren søger ned i sit eget sjæleliv,

i arketyperne og de fælles-menneskelige lag, bliver de
kunstne-riske udtryk spejlbilleder af, hvad der rører sig i
samtidens underbevidsthed, og kunsten bliver derved en
medvirkende aktør i samfundsudviklingen.
Mine malerier er bud på, hvad der rører sig i miljøet/tiden
og handler om modsætninger og udfordringer, æstetiske
som etiske, der gerne skulle ende som sammenfattede indtryk.
Når værket lukker sig om sig selv, i den færdighedsgrad
det nu kræver, så er skabelsesprocessen dog først endelig
opnået, når værket stilles ud foran en offentlighed – og
frembringer en oplevelseseffekt, hvor modtageren mærker
en forløsning af sit eget indre.
Forståelsen er afhængig af hvor renhjertet og imødekommende beskueren træder værket i møde.
Set retrospektivt bliver det tydeligt at mit maleri spreder
Nogen gange har andre kunstarter: Skulptur, fotografering, skriveri... fået overtaget.
Denne variation, kombineret med indtryk fra andres værker, rejser, litteratur, drømme – og kommentarer fra miljøet
omkring mig, hele denne rigdom af sanseindtryk presser
sig på, og forlanger hver gang sit egenartede formsprog.
Fernisering lørdag 30. marts kl. 16,00.
Gid udstillingen må leve op til dine forventninger,
Thorstein
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Thirion

Gallerier/ udstillinger

Besøg hos en madentusiast

april 2012
Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53.
Udstilling Pier Luigi Nervi – Architecture as Challenge
(til 6. maj)

C h ar cu t e r i e t T h i r i o n i
Prinsessgade 50 bød den 8
marts på en smagsprøve-aften. Og vi heldige inviterede

Permanent udstilling ”Studiesamling af Stole”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske stolesamling.
www.karch.dk 32 68 60 60

dejlige belgiske specialiteter,
øl, skinker, pølser f.eks.
Jambon d’Ardenne, Jambon
Cobourg, Noix de Jambon,
Jambon Cuit, Lard au Jambon, Pipe aux noisettes, Saucisson Gaumais, Saucisson
d’Ardenne og meget mer som
man kan læse om på www.
thirion.dk

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til
permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i
gården. onsdage 13.30-16.30 el. evt. aftale på 3333 2033.
Beboerhuset, Dronningensgade 34, gratis adgang. Cafè,
ma-o 13-23, to-lø 13-24, sø. lukket. Se i øvrigt avisens
midtersider.

Thirion også fået belgiske
chokolader på sortimentet
og havde altså indbudt til
en smagsprøve –aften.
Kælderbutikken er enkelt indrettet, få robuste møbler,en
sortmalet endevæg, hvorpå
Belgien og nogle af landets
højdepunkter er opmalet i
en kraftig hvid streg, der
giver både information og
stemning.
Vi er ti indbudte , heriblandt folk fra den belgiske
de leg ati on og så ambassad øre n, Je an F rancoi s
Branders og frue, i aftenens
løb forstod jeg godt, at Eric

Dansk Arkitekturcenter, DAC
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.
BUILD WHAT HERE – midlertidig arkitektur på
Roskilde Festival (til 17. juli). BETTER LIVING (til 9.
april), MATERIAL WORLD (til 5. juni) alle dage(masø) 10-17, dog onsd. også 17-21, i hvilket tidsrum gratis
adgang. www.dac.dk
Edition Copenhagen, Strandgade 66, gratis adgang.
kunstnere.
ma-fr 9-17, lø eft. Aftale www.editioncopenhagen.com
Galerie Helth,
Velkommen på vor hjemmeside, www.galeriehelth.dk
Galleri Eiffel, Wildersgade 58
Udstillingsvindue på gadeplan, installation af Julie Kyhl
Galleri Traumgarten, Strandgade 22, gratis adgang.
”udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
Krøjer og William Skotte Olsen.
To-fr 15-19, lø-sø 13-17. www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet, Christiania, gratis adgang. Café.
The Thorstein Perspective, fernisering fre. 30/3 kl. 16
Ti-sø 14-19, www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, entré.
Restaurant NOMA.
”Qanga” – Tegnet fortid af Nuka K. Godtfredsen (til 2.
sept.), ”Land Ho” af Ina Rosing (til 15/4). UDVANDRING,
gruppeudstilling af en række af Færøernes helt unge
kunstnere, kurator Heidrik Á Heygum. (21/4-28/5).ma-fr
10-17, lø-sø 12-17. Permanent udstilling på kajpladsen
foran: færøske Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop.
www.bryggen.dk
Orlogsmuseet Overgaden Oven Vandet 58, entré
(dog gratis onsdage samt for børn fra 0-17 år).
Medbragt mad kan indtages i Kanonkælderen. Museet
har fornemme handicap-faciliteter og ikke mindst et
fantastisk Børnemuseum, indendørs som udendørs.
Yderst aktuel særudstilling: I piraternes kølvand, Den
august). ti-sø 12-16 (ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
Overgaden, Institut for SamtidskunstOvergaden
Neden Vandet 17, gratis adgang. Jeuno JE Kim &
Lasse Krog Møller: ”Tingen” – From the Greece Gropers
Foundation (14/4- 3/6). på 1.salen, ”First Floor”, kortere
udstillinger og events. www.overgaden.org
RadioOXA, Danmarks ældste radiostation. Nyholm,
entré. Permanent udstilling (aftale m. formanden
32559708)
Skibe på Holmen Peder Skram.www.pederskram.dk
samt Sælen og Sehested, museumsbåd og museumsskib.
www.skibepåholmen.dk
Spejdermuseet, Arsenalvej 10, gratis adgang o.17-20, to
14-17, sø 11-15. tlf. 32 64 00 59. www.spejdermuseet.dk
v/ anvar tollan

Ambassadør Branders peger glad og stolt på nogle af de
lokaliteter, hvor lækkerierne kommer fra. Foto: Hasse Ferrold
Eric Thirion som er belgier
af fødsel, har som I måske
allerede har opdaget åbnet
sin butik lige overfor Frelserkirken, i Prinsessegade
50. Butikken introduceredes
i Christianshavnerens februar nummer. Nu har Eric

Thirion havde indbudt dem,
de var så hyggelige og muntre. Også næstformanden
i Danske Øl-entusiasters
Forening var der og et par af
husets øvrige venner.
Aftenen blev indledt med en
lille koncert, duoen ”Dream

Her en del af de glade gæster, ambassadør parret i midten,
og Eric Thirion yderst til venstre.
Foto: Hasse Ferrold
your music” spillede klassisk
musik på violin og cello,
dejligt.
H er ef t er bø d Er ic
Thirion(ET) til bords, til en
anretning med to forskellige
slags belgisk skinke, saucison, pølse og en belgisk ost.
Hertil naturligvis belgisk
øl, eller hvis man ønskede
det, et glas vin, Thirion fører
nu et glas Orval, en øl brygget af trappist munke. Den
er så efterspurgt, at den
kan være svær at skaffe, for
munkene har besluttet, at
de ikke vil øge produktionen.
Den var også god. Og så
skal vi smage røgvarerne.
Pølserne er rigtig gode, især
synes jeg om den t ynde
saucison, som ET fortalte
kaldes ”Pipe”, denne er med
pistacier, men fås også med
hasselnødder. I Belgien bruges den også som snack. Men
skinkerne, den ene bedre
end den anden, det er de
bedste jeg har smagt. De

kommer, som alle lækkerierne fra Ardenner-regionen,
hvor der er lang tradition for
at kæle for maden. Så en ost,
den hedder også Orval og er
en Port Salut type, denne
har en eftersmag af hassel,
lækker.
Til sidst bød ET på en
kop kaffe og hertil belgisk
chokolade fra Jean Galler.
Den er god men ET fortalte,
at han er på udkig efter
en mindre chokolade fremstiller, en som mere har
sin egen karakter - det er i
det hele taget det han gerne
som har deres særpræg og
brænder for deres produkt.
Det kunne man også smage
denne aften. I øvrigt er her
ikke kun charcuteri, man
kan også spise frokost i den
rare lille butik, det skal jeg
snart prøve, og så tak for en
smagsprøver.

Marie Markus

Solen brager fra en skyfri himmel…..
L ufte n er m il d, fug le ne
larmer op – jo, det er blevet
forår, mens jeg skriver disse
linier. Og forår er en god tid
i køkkenet - alverdens friske,
sprøde og lækre ting melder
sig. Og nu er det påske lige
om lidt. Det har sine kulinariske traditioner, der jo kan
håndteres mere eller mindre
frit. Og så drejer foråret sig
jo dybest set om frugtbarhed.
Den før-kristne påske var
et frugtbarhedsritual, der
ville noget. Og en del af det
hænger ved, nogen gange i til
uigenkendelighed afdæmpet
form. Æg er en del af påsken.
De er blevet malet, trillet,
klinket af talløse generationer – og budskabet er jo
ikke til at tage fejl af. I gamle
dage spiste man skidne æg
langfredag. Og i min barndom var langfredag la-aang. Radioen spillede kun
klassisk sørgemusik af den
allerkedeligste slags, alt var
lukket – og jeg mener ALT!
Og de seriøst troende brugte
dagen på at gå i kirke – og
ellers sørge og jamre. Mine
forældre var ikke helt så
seriøst troende – så det blev
da til en frokost og kortenspil
bagefter. Men måltidet var
de traditionelle skidne æg.
Hvis I er til traditioner i den
grad, så får I nu opskriften:
Hårdkogte æg – 3-4 stk pro
pers – i min tid var det de
af børnene malede æg, der
kom på bordet og blev klinket og spist. Plakatfarven
fra malingen sad i hviderne.
Men det bl ev dækket af
sovsen: klassisk melopbag-

ning, smagt til med godt m
ker. Rugbrød. Og en snaps
– en overlevelsesbetingelse
med den tunge melopbagning.
Men det kan også gøres
lettere. Stadig hårdkogte æg
(uden plakatfarve). En hvid
roux smages til med stærk
sennepspulver (Colman´s?),
lidt sød marsala og l idt
kalvefond. Sprødstegt, økologisk bacon. Et stort vred
brøndkarse. Stadig godt
rugbrød – og lad endelig
snapsen blive på bordet. Så
bliver fredagen lidt mindre
lang.
Du kan og så be tragt e
æggene som forret og levere
den franske bistroklassiker
”Ouefs durs en mayonnaise”.
Stadig hårdkogte æg – nu 1

– 2 pr pers – en hjemmerørt
mayonnaise (det er ikke
svært – prøv det nu!), smagt
til med et lille nip karry. I
luksusudgaven nyoptøede
salat. Tør hvidvin.
Det var en (fyldig) forret.
Da det nu er påske, hvad
med lam i dild til hovedret?
Lammesmåkød skåret i
terninger, brunes af i smør
med hakkede charlotteløg
og et knust hvidløgsfed. Salt
og peber. Lammefond, evt.
granuleret lammeoscar fra
til kødet er mørt og konsistensen passende. Et godt vred
friskskyllet, hakket dild ned
i. Vend rundt og server med
(nye, hvis muligt, ellers små
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med hvidvinen.
Er der slægtninge, der har
sendt dig et gækkebrev, så er
det nu, du skal gætte, hvem
afsenderen er. Så har du
nemlig påskeæg til gode – et
af dem i chokolade. Og det
kan du jo passende fortære
som dessert!
God Påske – Glædeligt Forår
– husk nu at nyde det!
Md.M
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Skibladner II bliver 50 år
Derfor har de sendt denne invitation ud til os alle :

I anledning af, at det er 50 år siden, at FDF Københavns Søkreds
overtog Skibladner II, vil det glæde os, at så mange som muligt vil
komme til vores jubilæum lørdag d. 28/4 kl. 13:00 på Kajen ved Asiatisk
Plads.
Vi håber du møder op, for så vil du kunne høre om det smukke, gamle
skib og få en hyggelig snak (og røverhistorier?) om livet til Søs med
tovværk, bomme og mange store sejl i bidevind.
Historien om Galeasen SKIBLADNER II

SKIBLADNER II for fulde sejl

SKIBLADNER II’s
historie går tilbage
til året 1897, hvor
d e n b l e v b y g ge t
i Odense af skibsbygmester Niels
Frederik Hansen.
N .F . Hanse n var
kendt for at bygge
meget fine skibe,
han byggede e n
del skibe til staten
bl .a. fy rski be og
toldkrydsere. Han
bygge de de suden
almi ndeli ge handelsfartøjer.
Af alle disse fartøjer er der i dag
bevaret fyrskib nr.
XVIII (DEN STORE

BJØRN), ålekvasen AASE af
Middelfart, krydstoldjagten
VIKING af Svendborg, en
krydstoldjagt i tysk eje, samt
galeasen SKIBLADNER II.
Kendetegnende for N. F.
Hansens byggerier er hans
sans for detaljerne, som ses
tydeligt i form af udsmykning af selv uvæsentlige
detaljer.
I hen ved 65 år sejlede
galeasen de danske farvande
tynde med forskellig fragt,
bl.a., cement fra Aalborg. I
1924 blev det moderne tider,
første motor indlagt. Det var
en kraftkarl på hele 33 HK.
Navnet Skibladner stammer fra den nordiske my-

Elefanterne går igen: Min indre elefant ...

Foto: Oscar
Fra onsdag d. 14.marts og
14 dage frem kunne man
glæde sig over at se de bud,
2. kl. fra Døttreskolen har på
at billedliggøre ”Min indre
elefant”.
Hvor er det dejligt, at
Christianshavns Bibliotek
giver skolerne udstillingsmuligheder – og festligt
med en rigtig fernisering
i børneafdelingen, så både
børn og voksne kunne samles
om billederne på premieredagen, endda med lidt godt
til ganen.
2. klasse har noget særligt
med elefanter. Som læserne
måske vil kunne huske, har
avisen tidligere givet rum til
nogle af børnenes elefanttegninger – dengang inspireret
af Elefantparaden: iderige
og med spontan farveglæde.
Det samme kan man sige om
de nye snabeldyr.

Denne gang havde afsættet
en mere faglig karakter,
fortæller Bettina Bille, dansklærer og klassens lærer
i billedkunst, Sara Trier:
I et tværfagligt samarbejde fik eleverne næring til
deres fantasi ved at høre
og læse om elefanter og ved
at høre om og se eksempler
på østafrikanske (specielt
tanzanianske) ”Tinga Tinga”
malerier.
Herefter fulgte en grundig
arbejdsproces: Fra skitsearbejdet af motivet til overførsel på en tynd masonitplade,
farvelægning med acrylfarve – og så det endelige
punktum: den afsluttende
dekoration.
Tinga Tinga er karakteriseret ved farvestrålende og
kreative gengivelser ikke
mindst af dyr – og det ses
tydeligt, at eleverne virkelig

har grebet muligheden for at
arbejde seriøst og inspireret
med opgaven. Man kan ikke
undgå at blive smittet af
denne kunstneriske udtryksform – se selv:
http://www.insideafricanart.
com/artists%20main%20pages/tingatinga-main.htm
Men tilbage til 2.klasse:
K i t St en sg aard He lt h
fortæller: ”Først læste Betat vide om elefanter – fx
at de spiser blade, så det
skulle min elefant også. Det
var rigtig sjovt og hyggeligt,
fordi man kunne bruge sin
fantasi – og så kunne jeg
male med mange farver.

SKIBLADNER II ligger smukt ved Eigtveds gamle reneoverede pakhus og minder os om
dengang lignende “skuder” kom med fragt til det travle forretning- og byliv.

Foto: Marie Markus

tologi, hvor det var navnet på
et skib bygget til guden Frey.
Skibladner havde i mytolosom vi ville ønske vores
nuværende Skibladner II var
udstyret med. Skibladner
havde altid vind i sejlene og
det kunne foldes sammen og

Jeg elsker farver!
Og så kunne jeg bruge
min yndlingsfarve lilla på
min elefant!
Der kom også vi rkelig
mange prikker i forskellige
farver på mit elefantbillede.
Det var fedt!”
Silkes elefan t er selvfølgelig også - helt sin
egen :-) ... og disse to herlige
“fanter” er jo blot smagsprøver på alle de andre fantastiske, så:
Hvis man ikke kunne nå
forbi biblioteket i udstillingsperioden, kan man se de livsbekræftende elefantbilleder
på dette link:
http://www.doettreskolen.
skoleintra.dk
og gå videre til ’aktiviteter’
og ’billedkunst’:
2. klasse har lavet deres egne
elefanter. Se her
Ch.

puttes i lommen.
SKIBLADNER II har i sin
nybygget galease blev den
døbt Skibladner II.
Siden har den heddet Djursland og Bruus, som den hed,
da FDF’s Søkorps K39 købte
den i 1962.

FDF Københavns Søkreds
ejer stadig SKIBLADNER
II og arbejder til stadighed
på at vedligeholde skibet, og
på at sikre at børn og unge
kan opleve noget af fordums
storhed i den danske sømandskultur.

Kit:
En sulten
Tinga Tinga
elefant på den
grønne gren.
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Mandecentret rykker udendørs
i Danmark – alt sammen en frugt af det arbejde som
startede på Christianshavn i 2007. Sekretariatschef Ulla
Björnsson i Nordea-fonden siger: ”Mandecentret gør en stor
forskel, og vi håber, at det nye tiltag for en aktiv livsstil vil
styrke arbejdet.” Fonden, som er nabo til Mandecentret på
Christianshavn, støtter aktiviteter, der fremmer gode liv
inden for områderne sundhed, motion, natur og kultur.”

Mandecentret på Christianshavn får 50.000 kr. fra Nordeafonden til aktiviteter udendørs. Kajakroning og outdoor coach
skal hjælpe mænd i krise med at vinde livet tilbage
Mandecentret hjælper almindelige mænd, som kommer
i akut krise ved parforholds-brud. I alt brydes ca. 30.000
livskrise til en nedadgående spiral. Det sker for omkring
1.000 mænd i Danmark hvert år, og mandecentrets formål
er at hjælpe disse mænd til at vinde livet tilbage.

Bestyrelsen for Mandecentret samt alle de frivillige vil
forstærke arbejdet for indsamling af private midler gennem
en støtteforening i 2012.

Mandecentret har opsamlet en række værdifulde erfaringer
og værktøjer, som hjælper mænd til at genvinde samling og
fokus i livet. I 2012 forstærkes indsatsen med en række
tiltag til aktiv livsstil. Et af disse er kajak-roning, hvor
Mandecentret hyrer en coach med outdoor aktivitet som
speciale.
Nordea-fonden har valgt at støtte dette arbejde, og
Centerleder Mark Hinchely udtrykker stor glæde over
håndsrækningen: ”I en tid, hvor mange sociale tilbud
oplever sparekrav, og hvor vi selv har måtte sige farvel
til kollegaer, er det utrolig positivt, at Nordea-fonden har
stillet sig velvilligt og rækker os en hånd til at komme

Kontakt: Mandecentret: Centerleder Mark Hinchely 3254
6006 Nordea-fonden: Kommunikationschef Tine Wickers
2840 8480 - Tlf 3333 5770 - Mobil 2840 8480 Nordeafonden, Heerings Gaard, Overgaden neden Vandet 11,
1414 København K
http://www.nordeafonden.dk
videre. Vi forventer, at både mændene, som bor i centret,
og de som kommer ind til løbende rådgivning, vil få glæde
af disse tiltag.”
Der foregår efterhånden rådgivning fra 8 mandecentre

Til Christianshavns
mange beboere
Undskyldning
Når det passer, er en undskyldning det eneste, der er
at give. Har man smadret underboens rude eller ladet
anlægget køre hele natten, ja, så stiller man sig op med
kæmmet hår næste morgen og rækker hånden ud.
Bådudlejningen har været gennem et turbulent år. Vi
havde valgt 2011 som det rette tidspunkt for en svær,
langsigtet op- og ombygningsproces og vi blev ganske
enkelt taget med bukserne nede af det dårlige vejr
sommeren 2011 bød på.
Resultatet blev, at processen blev revet midt over, og
kassen var tom, da året var slut.
Efterfølgende har der derfor ikke været mange midler
eller ressourcer til at varetage opgaven med at holde
bolværket ryddeligt vinteren over. For det er der kun at
sige til alle vores naboer:

Undskyld. Vi beklager rodet denne vinter
Vi ønsker alle et dejligt forår.
Venligst
Christianshavns Bådudlejning
Niels Heide

tekst og fotos:
Tine Wickers

Pedersen på langfart
Tekst og fotos:
Jette A
The Missing Link, en kollektiv cykelforretning i Berkeley,
San Francisco, hænger en ægte Christiania Pedersen cykel
på væggen. Kollektivisterne, Melissa Roberts og James Hill,
(fotoet) fortæller, at den er indkøbt på Christiania for år
tilbage, og de er rigtigt stolte af den.
Så når den hænger der, passivt på væggen, er det
udelukkende fordi, den ikke egner sig til at køre op ad bakke.
Det halve af Berkeley fordeler sig nemlig op ad en bjergside.
Ikke desto mindre er en af deres medarbejdere engang
kørt helt op på toppen af bjergsiden på cyklen. En enorm
præstation, som aldrig siden er overgået, og som den nu
pryder væggen som et minde om.
Melissa har i øvrigt boet i Århus i 4 år, og var blandt andet
på Christiania under klimatopmødet, hvor hun købte sin
elskede Christiania t-shirt med tilhørende kasket.
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Der er rift om
Christianshavneren.
Bag James ses kortet
over Californiens
cykelruter.
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Christina Dahls Trio for fuld udblæsning.

Foråret

Ole Ziegler

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
April:
Mandag 2.4 : Lene Strøyer. Turen går til
Texas.
v/Lene Strøyer og Dr. Jive
Mandag 9.4: Påske
Mandag 16.4: Lunns Corner. Chicago Blues
from Maxwell Street.
v/Morten Lunn.
Mandag 23.4: Dr. Jive and his Open House.
v/ Dr. Jive
Mandag 30.4: Panilds Festival Guide.
v/Troels Panild
www.ch-radio.dk/bluestime
www.soundcloud.com
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Wabber siger TAK!

Nyt fra Lokalrådet

3 marts blev Wabber, alias Søren Christensen, 50 år. Han fejrede denne glade dag
med at holde en christianshavnerfest, som
vil blive husket i mange år fremover - sikke
en fest!
Wabber havde inviteret meget, meget
shavnere, besøgte festen i løbet af den glade
aften i CIKs festlokale i Bådsmandsstræde.
Wabber er født og opvokset på Christianshavn, og han har alle de “unoder” i sig, som
har været typisk for hans barndom i bydelen

april 2012

-

tid, for salen var så fuls af mennesker, som skulle være med, at
den dansende slange måtte slynge
sig rundt og rundt og....
Heldigvis var Wabber rigtig,
rigtig glad, så han send er,
gennem Christianshavneren,
sin STORE TAK til alle gæsterne
for den herlige feststemning,
som alle var med til at skabe!
Og vi gæster siger også STOR
TAK for en fantastisk fest!

når vi ved, at Nordatlantens Brygges pakhus kun er 20,5 meter, så vil det høje byggeri,
sammen med det store byggevolumen, tage en del af udsynet til de smukke gamle, fredede huse i området. Men Lokalrådet glæder sig over, at der ikke bliver bygget højhuse
Københavnersiden.
Husk at give din mening til kende om det kommende byggeri på Krøyers Plads. Det
er den sidste christianshavnske byggegrund langs Inderhavnen - før Christiansholm
Du kan skrive til Københavns Kommunes høringsportal: www.blivhoert.kk.dk/lokalplaner eller med posten til: Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign, postboks
Sikker Prinsessegade
Der har i løbet af den sidste tid været stor aktivitet i den store arbejdsgruppe “Sikker
Prinsessegade”, som Lokalrådet deltager aktivt i. Fortvivlelsen har været stor grundet
dels for at opretholde en funktionsdygtig bussluse. Derfor besluttede nogle forældre fra
Christianshavns Skole at indkalde til demonstration fredag den 23. marts. Mindst 50

- derfor: “Når der skal være
fest, så skal der være fest!”
Og der er altid plads til alle
til en sådan fest.
Der blev serveret en lækker
buffet med rigelig mad til et
større regiment soldater, og
der var en stor varieret fri
bar, som varede det meste
af natten, trods gæsternes
ihærdige forsøg på at tømme
baren. Musikke og dansen
var der selvfølgelig også - og
“booggi-vooggi” er et “must”
til glade christianshavnerfester, så den blev danset
med stor enthusiasme i lang

påvirke deres “søde tænder” i retning af de søde christianshavnerbørn og deres sikkerhed.
Bedre lokaldemokrati
Lokalrådet er begyndt en god snak om, hvordan vi får en bedre lokaldebat, som samtidig bliver hørt både i Forvaltningerne og hos politikerne. Vi mener, at der må være
en mulighed for en bedre overenstemmelse mellem de mange gode ord om borgerinddragelse og den fornemmelse, vi borgere får af at være inddraget med en hensigt, som
også gavner os - og ikke kun bystyrets forskellige måder at vise virkelyst. Lokalrådet
har i mange år deltaget i samarbejder med bystyret, og vi ved, at der er mange, som
vil borgerne det bedste. Det håber vi, de vil blive ved med - og at samarbejdet vil blive
endnu meget bedre i fremtiden!
Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk og læs om vores aktiviteter. Vi kan også kontaktes via formanden Jane Lytthans på telefon 3254 9226. Lokalrådsmøderne er åbne og holdes kl. 19,00, se mødested og dagsorden på hjemmesiden

Invitation
25 års Jubilæum

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv har eksisteret i 25 år
Vi inviterer til reception lørdag den 28. april mellem kl. 12
-17 i Vagthuset Torvegade 75
Præsentation af vores nye jubilæumsblad: Kend Christianshavn.
Se vores arkiv, udstillinger med fotos, kort og malerier fra
før og nu. Bogsalg mv.
Kl. 13 byder vi på en lidt at spise og drikke.

Torvegade 75

Lokalplanen for Krøyers Plads er i høring indtil 20. april
Lokalplanen for hele “Strandgade nord” er i høring indtil 20. april.
“Strandgade Nord” er hele Wilders Ø, hvor alle matriklerne i den nuværende lokalplan
må bebygges med op til150 %.
byggelsesgrad, men at der gives dispensation til NCC, som “får” nogle af de ikke fuldt
udbyggede matriklers bygge%. Således får NCC lov til at bebygge en grund, Krøyers
Plads, som kun ville kunne “bære” 13 -14.000 m2 med 20.000 m2!
Der er ingen tvivl om, at det bliver et meget massivt byggeri, og højderne har også fået

www.chrarkiv.dk

Litteratur Historisk Bogfestival
lørdag 28 April 2012 på
Christianshavn ved Christianshavns Vold, Vagthus,
Ravelin og Bastion. Mellem kl. 11.45 og 17.
tianshavns Bibliotek og forskellige samarbejdspartnere
stået for en årlig bogfestival
på Christianshavn. I 2011
besluttede vi at festivalen
ti ans hav n og tem ati sere
programmet efter stederne.
Således havde vi sidste år
arrangementer på Søofficersskolen og andre steder på
Nyholm med temaet krigslitteratur.
I 2012 er valget faldet på de
historiske huse ved Volden.,
Ravelinen, Vagthuset, Bastionen og pladsen ved Stadsgraven på Christianshavn.
Stederne er centrale med
smuk udsigt til vand mv.
Her bliver sat et stort telt op.
Temaet er Litteratur og
Historie.
Vi vil præsentere en række
kendte forfattere som har
skrevet romaner, faglitteratur eller andet relevant inden
for temaet. Herunder også
madhistorien.
Desuden er der igen være
bogsalg fra private og foreninger
Formålet er som før: at
præsentere god litteratur i
nye rammer, på nye steder og
inspireret og interesseret i
litteratur

Christianshavns Litteratur

Historiske

Bogfestival

Lørdag den 28. april 2012
Ved Christianshavns Vold ved Stadsgraven, Torvegade - Fri entre
Kl. 11.45 Bi Skaarup Bag brødet

I Bag brødet af Bi Skaarup, som tidligere har lavet populære bøger om middelalder- og
renæssancemad, kan man selv bage sig igennem historien fra de første bønders emmerbrød 3.700
år før vor tidsregning, over Egtvedpigens æbleciderbrød og middelalderens skonrogger af
rugsigtebrød til Madam Mangors første wienerbød i form af tekage. Smagsprøver.

Kl. 12.30 Anne-Marie Mai Hvor litteraturen finder sted
I Hvor litteraturen finder sted bruger Anne-Marie Mai litteraturhistoriens steder som udgangspunkt.
Resultatet er en helt ny fortælling i tre bind om dansk litteratur fra 1000 til i dag. Her tager AnneMarie Mai læseren med op i tårne, ned i kældre, rundt i bykvarterer og ind i biblioteker, slotte, kirker,
skoler, museer, klostre og ruiner for at fortælle den danske litteraturs historie gennem de steder, hvor
litteraturen er blevet skrevet, samlet, læst, brugt og kanoniseret.

Kl.13.00 Morten Sabroe Fader Vor
»Skriv om din far!« udbrød redaktøren.« »Min far?« svarede jeg. »Han var der ikke. Man kan ikke
skrive om en mand der ikke var der.«
Men han gør det alligevel, Morten Sabroe. Borer sig som en detektiv ned i historien om faren, der
lukkede sig inde i et navn: Den Gyldenblonde. Han prøver at forstå den berømte mand, der kun var
16 år, da han mistede sin endnu mere berømte far, folketingsmanden og børnevennen Peter Sabroe.
Kl.14 .00 Maria Helleberg Kærlighedshistorier
Vores opfattelse af kærlighed bygger på historien. En lang række kærlighedspar har i tidens løb
spillet en stor rolle for dannelsen af den myte, som vi i dag bygger vores kærlighedsopfattelse på.
Maria Helleberg tager os med på en hæsblæsende og underholdende tur tilbage i tiden og giver
undervejs sin personlige fortolkning af en række kærlighedshistorier fra Saxos sagn over guldalderen
og frem til moderne tid.

Kl. 14.45 Niels Skousen Herfra hvor jeg står
I HERFRA HVOR JEG STÅR fortæller Niels Skousen historien om 40 år i dansk rock. Fra han
bliver født i Tyskland i 1944, kommer til Danmark som spæd, bliver sendt på børnehjem og derefter
på Sorø kostskole, engagerer sig i teater, film, musik og bliver en af ungdomsoprørets centrale
skikkelser som medlem af Young Flowers og hippi-bandet Skousen & Ingemann .

Kl. 15.45 Knud Romer Historien
Knud Romer fortæller
den kommende roman, Kort over paradis, som
handler om en diplomatsøn, der voksede op på fronten af den kolde krig i Istanbul og Teheran og
hvis far var Cia-mand.

Bogsalg mv . Mulighed for at se indefor i Vagthuset/Accisseboden
Støttet af Christianshavns Bibliotek og Christianshavns Lokaludvalg

