Christianshavneren nr. 9 / December 2012

ÖËÔÛÓßÎÕÛÜ

ßÕÌ×Ê×ÌÛÌÛÎ
Ý·®µ»´¼¿²- Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 30,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk eller tlf.: 32 59 57 29
Ý®±¯«·- hver torsdag fra 19.00-21.30 I lokalet “Transitten”. Deltagergebyr 40Kr.

Ô¿ Þ±½¿ ¬¿²¹±-¿´±² Hver torsdag i salen kl. 20:00 til
23:30 med Gunner Svendsen - Entré: 50,-

Ô±µ¿´»® i Beboerhuset bookes ved at ringe på Tlf.
32578818 ml. 13 - 23. - Pris 10 kr. pr. person i timen.
Ved undervisning 15 kr. pr. person i timen. 10kr. i
startgebyr

Ô±µ¿´»® ¬·´ º»-¬»® - ring man. og ons. på tlf. 32576242
ml. 13.00 - 18.00

æ Mod et depositum på 500,- kan du
gratis låne en ladcykel i Beboerhuset i max. 5 dage.
Hver tirsdag kl. 16.30 – 17.30 i Store Bjørn.
Kursuspris: Kr. 30 pr. mødedag
Yderligere oplysninger fås hos mig, Ole Sivertsen, på
olesiv@city.dk eller telefon 35 14 44 47.

Ì¿° ¼¿²½» - Stepdansundervisning.
Hver fredag i “Baglandet” kl. 17:00 til 20:30 Ring eller

Torsdage i ulige uger fra kl.
professionelle rådgivning i København.
Ring på telefon 21 16 14 59 eller på raadgivning@kon-

Udenfor vil gaden være pyntet op - der vil være bål hvor man kan varme sig, mens man
nyder en lækker jule-hotdog direkte fra den rødglødende grill.
Væk med julestress,
Hyg og slap af
Klip dit eget julehjerte
Bryd ud i sang
Kom i julestemning i Købehavns hyggeligste beboerhus !

ÅBNINGSTIDER:
MAN. - ONS. //
KL. 13.00 - 23.00
TORS. - LØR. //
KL. 13.00 - 24.00
SØNDAG LUKKET
WWW.BEBOERHUS.DK
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Gudstjenester
og
Natkirke
i
Vor Frelsers
Kirke
i
december

Søndag den 2. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Peter Birch
(Efter højmessen er der kirkefrokost i Stanleys Gaard)
Fredag den 2. dec. kl. 20-23: Natkirke ved sp. Selma Ravn
Søndag den 9. dec. 10.30: Børne- og familiegudstjeneste
i anledning af Lucia ved sp. Peter Birch
Søndag den 9. dec. kl. 17.00: Balletgudstjeneste ved sp. Selma Ravn
Lørdag den 15. dec. kl. 12.00: Dåbsgudstjeneste ved sp. Marlene Lindsten
Lørdag den 15. dec. kl. 16.00: De ni læsninger ved Vor Frelsers Kantori,
organister og sp. Marlene Lindsten
Søndag den 16. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Marlene Lindsten
Søndag den 23. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Peter Birch
Juleaften den 24. dec. kl. 14.00: Gudstjeneste ved sp. Marlene Lindsten
Juleaften den 24. dec. kl. 16.00: Gudstjeneste ved sp. Selma Ravn
Juledag den 25. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Selma Ravn
2. juledag den 26. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Peter Birch
Søndag den 30. dec. kl. 10.30: Højmesse ved sp. Selma Ravn
Tirsdag den 1. Januar kl. 14.00: Nytårsgudstjeneste ved sp. Peter Birch
Tårnet i Vor Frelsers Kirke har åbent for gæster følgende dage: 6.-9. december
samt 14.-16. december.
Tårnets lille butik vil også være åben i de pågældende dage.
Herefter lukker tårnet frem til foråret 2013.

Vor Frelsers Kirke ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår!

Händels “Messias” i Christians Kirke
Niels Borksand dirrigerer
Händels “Mesias”
Händels Messias opføres af
Sinfonietta Arctica under
ledelse af Niels Borksand.
Ensemblet, som er sammensat af musikere fra københavnske orkestre, gennemførte de første opførelser
af værket i Grønland 2004
med NB og har siden opført
værket mere end 30 gange,
de sidste 5 år i Christians
Kirkes skønne barok rum.

Julens koncerter i december
2. dec. kl. 16 Rasmus Lyberth
4. dec. kl. 19:30 DR VokalEnsemblet Julekoncert
7. dec. kl. 20 Juleoratoriet med Københavns Bachkor
8. dec. kl. 15.30 Messias
9. dec. kl. 20 Julekoncert med “Nye Toner”
10. dec. kl. 17 og 20 Julekoncert med Marie Carmen Koppel
12. dec. kl. 19:30 Julekoncert med Ydunkoret
13. dec. kl. 19:30 Dissing sings Armstrong
14. dec. kl. 19:30 Julekoncert med solister fra Kgl. teater
15. dec. kl. 15:30 Messias
16. dec. kl. 15 og 18 Julekoncert med Caroline Henderson
17. dec. kl. 20 The Real Group
18. dec. kl. 20.00 Julekoncert
med Elsebeth Dreisig og Henrik Metz
22. dec. kl. 13 Julekoncert med Caroline Henderson

8. og 15. december opfører
Sifonietta Arctica Händels
“Mesias”

Men i juletiden går tankerne
også tilbage til året, der
snart er gået.
I år trådte den kontroversielle lov om homo-vielser i
kraft, og vi har været stolte
af i Christians Kirke endelig
lovformeligt at være i stand
til vie alle par, der henvender sig for at blive gift.
Tillykke til alle årets brudepar!

I kirken er der også blevet
tomme pladser i år. Vi har
blandt mange måtte tage
afsked med v ores christianshavner Heine; hun er
trofast kommet i kirken i en
menneskealder. Også vores
tidligere menighedsrådsformand og ildsjæl Karl Mikkelsen savner vi på kirkebænken; disse og de mange
andre, som er døde i år,
sender vi en kærlig tanke,
og vi ber for deres familier,
som i år skal fejre jul uden et
elsket familiemedlem. Ære
være deres minde!
Men det har også været et
glædeligt år, hvor mange
nye er kommet til Christians

Þ®§¹¹»²- Ü§®»µ´·²·µ
ªñ ¼§®´:¹»®²» ß´·½» Ì¸±³-»² ú Ú®»¼» Õ®·-¬»²-»²

Julens gudstjenester i december
23. december kl. 10: Vi øver os til jul v Flemming Pless
24. dec. kl. 10: Jul for børn med S. Klein og Flemming Pless
24. dec. kl. 13: Julegudstjeneste v Susanne Ivalo Rasmussen
24. dec. kl. 16: Julegudstjeneste v Flemming Pless
24. dec. kl. 23.30: Midnatsmesse v Flemming Pless

Ó»¼·½·²-µ ±¹ µ·®«®¹·-µ ¾»¸¿²¼´·²¹ò Þ«¬·µ ³»¼
º±¼»®ô °´»¶»³·¼´»® ±¹ ¿²¼»¬ ¬·´ ¸«²¼ ±¹ µ¿¬ò

26. dec. kl. 10: 2. juledag v Susanne Ivalo Rasmussen
31. dec. kl. 23.25: Midnatsmesse v Susanne Ivalo Rasmussen

¾®§¹¹»²-¼§®»µ´·²·µà¹³¿·´ò½±³ i ©©©ò¾®§¹¹»²-¼§®»µ´·²·µò¼µ

Julen i Christians Kirke
Julen nærmer sig, og det
fejrer vi i Christians Kirke
med stemningsfulde julegudstjenester og en perlerække
af koncerter. Hver torsdag
kl. 12.30 synger vi julen ind
ved vores traditionelle nadvergudstjeneste.

Der er afholdes koncert lørdag d. 8. december og lørdag
d. 15. december begge dage
kl 15.30
Ved koncerterne medvirker
i år Elsebeth Dreisig, Elisabeth Hanke, Stig Fogh Andersen og Lars Fosser som
solister sammen med et stort
kor sammensat af medlemmer fra mange københavnske og sjællandske kor.

Û¹·´-¹¿¼» ïè

íî ëé êî çð
Christians Kirke

Kirke; vi har døbt og budt
velkommen til både små
babyer og mange voksne i
år. Vi er meget stolte af vores
mange frivillige, hvor mange
nye hænder er trådt til. I år
har vi også sagt velkommen
til nye menighedsrådsm edlemmer, og vi glæder os til
samarbejdet fremover.
Christians Kirke takker
for året, der er gået, tak til
jer der har båret med, og vi
ønsker alle en glædelig jul og
et velsignet nytår!

Sognepræst Susanne Ivalo
Rasmussen
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Bliv rynkefri langt fra Hollywood
Nu kan mænd og kvinder på Christianshavn få glattet
rynkerne ud uden at få et kunstigt Hollywood-look.
Speciallægeklinik Cosmetica i Prinsessegade 23, skaber et naturligt look med de sidste nye teknikker i
kosmetiske behandlinger.
”Det vi laver, er meget langt fra Hollywood, og det folk ser
på tv. Vi går op i et naturligt look, som passer til folks alder”
”Vores fokus er ikke, at kunderne skal se yngre ud, men at
de skal have det godt med dem selv. Derfor arbejder vi med
at fremhæve skønhed
på en naturlig måde.”
Klinnikken i Prinsessegade 23

Lille behandling – stor effekt
”Hos Cosmetica arbejder vi med Restylane,

kirurgiske indgreb”
”Vi går
meget op i at bruge rigtig god tid på personlig vejledning,
inden vi går i gang. Vi er dygtige til at læse ansigter og se
hvilken behandling, der vil give dig det bedste resultat.”

EKSTRAFORESTILLING

Fakta om Cosmetica

JULESTUE

Som at gå til frisøren
eller tandlægen.

”Vi har alle slags
er det lige så normalt som at gå til tandlægen eller frisøren.
Vi ser også Lunch Hour Treatment tendensen fra USA, hvor
vores kunder kigger forbi i frokostpausen”

MUSIK I SOFIEBADET I DECEMEBER OG JANUAR

HELGERS OG HELWEGS SUCCESSVEDETUR
EKSTRAKONCERT

Stig Møller og Peter Ingemann

Kristian Jørgensen (Violin). Paul Banks
(Guitar) Thor Backhausen, (harmonika)
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IND - Ny Udstilling i
Arkitekternes Hus
Udstillingen IND er den sjette i rækken Arkitekt MAA
MM, der viser, hvad arkitekter laver, når de ikke
arbejder med arkitektur. Denne gang er det arkitekt
MAA Maya Peitersen, der udstiller voluminøse
værker i træ og tuschtegning i Arkitekternes Hus fra
den 22.11.12 til den 10.1.13
Med udstillingen IND
ønsker Maya Peitersen med
sine værker at trænge ind
i menneskesindets dunkle
afkroge.
”Jeg etablerer et univers,
hvor psykiske tilstande er
omformet til faste materialer. Hermed bliver sindets

spireret af sindets tilstande,
og hun har blandt andet fundet inspiration i skizofreni,
hvor mennesket nærmest
”bygger” et skel op mellem
sig selv og den omkringli gg end e verde n. ”S a m fundet stigmatiserer mennesket som dysfunktionelt
og det bliver umuligt at

konkrete. Rummene er skrøbelige og utilregnelige, men
fremstår usentimentale. Det
er rum, der i deres skala og
størrelse står i forhold til
kroppen”, siger Maya Peitersen.
Den unge arkitekt, billedkunstner og formidler er in-

fremstå som andet end syg.
Situationen bliver så, at den
skizofrene ikke kan række
over skellet, mennesket kan
hverken nå eller nås. Disse

Christianshavnermøde
Beboerhusets store sal
onsdag 19.30

PAPIRØEN

tilstande ligger latent i alle
og vil, tror jeg, vække en
form for genkendelse i de

november kl. 16-18.
Alle er velkomne

Tid og sted Udstillingen
IND vises i Arkitekternes
Hus, Strandgade 27A, 1401
København K

Udstillingen er åben mandag-torsdag kl. 9-16.30 og
fredag kl. 9-15.30 fra den 22.
november 2012 til og med
den 10. januar 2013.

Fernisering torsdag den 22.

Der er gratis adgang.

MAGISK JUL
PÅ GALLOPPERIET
Det er os en ære at invitere jer til magisk jul på Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst, Christiania.
Traditionen tro bugner der i vores univers af musik,
skønne toner, kunst og kunsthåndværk.
Der er noget til den søde tand, noget til øret og til
øjet. Som noget nyt i år har vi te-ceremoni med århundredets tehøst nys hjemhentet fra Kina-i te-salonen,
Tarotlæsere og arbejdende kunstnere!

Christiansholm kaldes Papirøen
fordi pressen har papirlager her.

Der er åbent fra 7. december og til og med den 20.
december.

Men til april er det slut
- papirlageret ophører.

Gallopperiet ligger vis a vis Spiseloppen i Loppebygningen.

Mandag- fredag fra kl. 14-20 og lørdag /søndag kl. 12-20

Hjertelig velkommen!

SÅ DET ER NU DER ER FRI BANE
FOR ALLE IDEER
Vil DU helst ha’:

Helårs havnebad og sandstrand ?????
Energislugende liebhaverboliger ?????
Bazar med juveler såvel som juks ?????
Plads til lystbåde og joller ?????
Park, cafe, boccia, kegler, skak.....?????
Mødets anden del / høringer mm:
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Udstilling på Spiseloppen
I julemåneden danner Spiseloppen ramme om en udstilling af
Trille Bregenborgs farveglade
værker.
Trille blev uddannet frisør
70’erne – et fag, hun var
glad for og syntes kunne
bruges kreativt - men hu
måtte pakke saks, og permanentvæsker væk i slutningen
af 80’erne, da hun langsomt,
men sikkert havde udviklet
en invaliderende MCS (Multiple Chemical Sensitivity =
overfølsomhed overfor dufte
og kemikalier) – Trille solgte
sin forretning og skiftede
sakse og skærere ud med
pensler.
Hendes tilgang til maleriet
udspringer først og fremmest
af stor indlevelse i hverdagssituationer – samtaler samt
små episoder i gadebilledet
sætter gang i fantasien. Hendes intuitive udtryk er fabulerende og fantasifyldt. – Der
veksl es m ellem alvor og
fra værtshuse, Christiania,
Helgoland, dansesteder samt
billeder, der udtrykker personlige forhold fra både fortid og nutid med både tunge
og glade hændelser.
Trille har et godt øje for

vi i et billede symboler for
en stor dansk virksomhed,
der på den ene side groft
udnytter børnearbejdere på
outsourcede fabrikker, hvor
arbejdsforholdene er livsfarlige - samtidig donerer den
danske ejer symbolbeløb til
nødhjælpsarbejde med børn
i pågældende u-lande.
S m å sy m b ol e r ik l æd t
muntre farver og hverdagsformer, så de ikke opdages
ved første øjekast, men som
i nærstudier viser, at det er
en kritisk historiefortæller,
der svinger penslerne.
Trille veksler mellem en
naivistisk og abstrakt stil –
hendes autodidakte tilgang
fornægter sig ikke – hun
udfolder sig i flere egne
stilarter.
Billederne kan beses fra
1.12. til 31.12 – i
Spiseloppens åbningstid
Læs mere på:
www.trillebregenborg.dk

Søndagsomvisning på Overgaden
Søndag den 2. december
fra kl. 15-16 inviterer
Overgaden til søndagsomvisning i de aktuelle
udstillinger i selvskab
med kunstfaglige medarbejder Karen Mette Fog
Pedersen. Der vil efterfølgende blive serveret
kaffe og kage.
På Overgaden kan man for
øjeblikket opleve gruppeudstillingen Dimensions of
Sharing af Maija Luutonen,
Sini Pelkki, Pilvi Takala og
Suzanna Asp samt soloudstillingen Out of, In, On, and
Off af Stefan A. Pedersen.
På gruppeudstillingen Dimensions of Sharing understnere Suzanna Asp, Maija
Luutonen, Pilvi Takala og
Sini Pelkki forholdet mellem
det intime og det offentlige.
Værkerne udforsker på hver
sin vis spændet mellem hvad
vi oplever som privat overfor
hvad vi oplever som fælles,
samt hvilke nye betydninger

der opstår, når det private
bliver fælles og det fælles
privat.
I O vergadens anden udstilling Out of, In, On, and
Off af den danske kunstner Stefan A. Pedersen går
turen til Kina. Gennem videofragmenter og korte erindringsglimt tegnes et billede
af Vestens forestillinger
om Kina, forestillinger som
ligger langt fra dét billede,
Kina selv tegner. Udstillingen beskriver herved ikke
alene Kina, men giver i lige
så høj grad indblik i Vesten
og Stefan A. Pedersen selv,
som med sine forestillinger,
minder og fantasier omdanner Kina til en projektionsDer er altid gratis entré
til udstillinger og arrangementer på Overgaden.
Åbent tirsdag - søndag kl.
13-17, torsdag kl. 13-20.
Læs mere på www .overgaden.org
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Julemærket 2012
Af Carl Quist Møller og Jane Lytthans
Julemærket 2012 er i år
tegnet af Carl Quist Møller.
Til en hyggelig middag fortalte han avisens udsendte
i begejstrede vendinger om
det arbejde, som han havde

været så optaget af. Hans
øjne strålede, for han havde
virkelig, igennem sit registreringsarbejde, oplevet at
møde nogle børn, som havde
fået deres liv tilbage! Carl

havde fået en opgave, som
var gået lige til hjertet.
Vi aftalte, at Carl skulle
sende nogle af sine skitser,
så vi, som ellers kun ser det
færdige julemærke, kunne få
lov til at se lidt af processen
derhen.
S a m t i di g e r he r ge ng i vet, lidt i bidder, af Carls
fortælling om sine oplevelser
undervejs:
“Jeg føler, at det er vigtigt,
at vi får fortalt historien
bag mærket, hvorfor det
ser ud, som det gør. Det er
et mærke, som fortæller en
historie. børnenes historie.
Det er et mærke, som har
noget på hjerte. Der ligger
et budskab, som for nogle
måske er sjovt at læse sig
til. Julemærkebørnene er i
centrum.
end 50 - 60 stk., for så kunne
Julemærkefonden og jeg
i fællesskab vælge nogle
fra. De som blev valgt fra,
blev ikke valgt fra fordi
de var dårlige tegninger,
men fordi de var for kontroversielle. Jeg var slet ikke
uenig, men faktisk havde
jeg svært ved at vurdere
grænsen før vi sammen sad
og så på dem på kontoret.
Jeg havde lovet julemærkefonden, at jeg ville tegne
midst 20 forskellige portrætter, men min ambition blev
at nå at tegne så mange born
som muligt inden deadline.

Men du bliver jo aldrig
til noget
En personlig fortælling
af Kurt Petersen
Forlag: Skriveforlaget

Kurt Petersen blev født Bodenhoffs Plads 22

”Men du bliver jo aldrig til
noget” er fortællingen om
Christianshavnerdrengen
Kurt P etersen, som mod
alle odds tog en doktorgrad
i moderne fysik.
Ku rt P etersen blev født
i 1932 Bodenhoffs Plads
22. Faderen stammede fra
Jürgensen slægten, som

Jeg fotograferede børnene
og tegnede dem så bagefter.
Det er jo børn, som udtrykker
følelser, forskellige følelser,
lige fra sur, ked, til fjollede
og glade. Min oplevelse var
nemlig at børnene efter et
besøg på julemærkehjemmet
lærte eller turde at mærke
deres egne følelser igen.
Børn, der er blevet drillet
eller lever under forskellige former for stress, lærer
at undertrykke deres egne
føleser.

Julestemning. Jeg ville
jo også gerne opfylde ambitio nen om , at m ærket
skulle signalere jul. Og jeg
arbejdede derfor både med
vinterlandskab, julestjerner
og nissehuer. Den klassiske
røde farve forsøgte jeg at få
med, men det så ikke godt
tjørn med røde bær og istapper. Men da denne ramme
var færdig og jeg sammmen
mark, så den i lille format,
eller tegneserie-agtig stil.
Den var for moderne til at
underbygge min ide om, at
rammen skulle være gammeldags. Tjørnen forekom
også ligesom lidt for “ond”
med de stikkende grene.
Jeg tegnede derfor rammen
om igen og denne gang med

Så for nogle børn kunne et
ophold måske give rum for at
græde, eller skælde ud, eller
bare blive helt almindelige
børn, som børn i dag nu er.
E t a n de t fo k u s f or j ul em ærke op gav e n v ar jo
så julemærkefondens 100
års jubilæum. For at understrege, at det første julemærkehjem blev opført i
1912, har jeg ladet mig inspirere af de gamle mærker
i farvevalg, typografi og
ramme. Det gamle op mod
det nye, skal vise spændet i
de 100 år.

nogle ornamentalske julestjerner. Det var tanken, at
disse også skulle være røde,
men den røde farve kom

havde boet på Christianshavn siden 1800-tallet og
moderen var ligeledes født
på Christianshavn.
Første del af Kurt Petersens
fortælling handler om familiens liv på Christianshavn
under besættelsen. Faren er

stillet til mellemskoleprøven
sandsynligvis på grund af
stærk ordblindhed.

med tre børn, men rundt om
på Christianshavn bor andre
familiemedlemmer. I flere
omgange sendes Kurt Petersen på børnehjem enten
fordi moren har aborteret
eller fordi hun ville have fred
for børnene.
Kurt Petersen startede i 1.
klasse på Dronningensgades
Skole og blev efter 3. klasse
overflyttet til Prinsessegade Skole, hvor der kun
gik drenge. I modsætning
til samværet med moderen
synes skolegangen på Christianshavn at have forløbet
tilfredsstillende, selv om
Kurt Petersen ikke blev ind-

af Carsten Nagel
Forlag: Tellerup

familie fra Christianshavn
til Hove.

Aqua Mortis – dødens
vand

Børnebastionen har en central
placering i Agua Mortis

Carsten Nagel forfatter og
praktiserende psykolog udgav 1. oktober 2012 ”Aqua
Mortis – dødens vand”, første

bare aldrig til at fungere
godt sammen med den tynde
streg der lå i de naturalistiske portrætter. Det smukkeste var den spartanske
lyseblå, den hvide sne, den
mørkeblå streg og den varme
Det blev også mit ønske,
at prøve at erhverve nye
støtter fra den næste, den
unge generation. Jeg syntes
julemærkefonden har været
modig i år, og jeg har oplevet, i et meget professionelt
og godt samarbejde, at vi
har skabt et kontroversielt
mærke. Men det er samtidig skabt i ambitionen om
at tiltrække nye unge generationer, som kan støtte
julemærkefondens vigtige
arbejde. Arven og forståelsen skal jo bringes videre.
Hvis årets julemærke skulle
virke stødende eller bare lidt
for kontroversielt på nogle
af de trofaste støtter, så
tror jeg på, at de ikke bare
lader sig skræm me væk
af et julemærke, som ikke
falder helt i deres smag.
For de ved jo, at de først
og fremmest køber det for
at støtte børnene. De børn,
som har haft det svært, men
som efter et ophold på et
julemærkehjem igen bliver
levende børn, som føler og
lever, græder og griner, for
det er dem, vi har sat i centrum i år!”

bind om Sanne Berg
Rammen for fortællingen
er et mord på et barn og
opklaringen af forbrydelsen.
Kulissen er forskellige lokaliteter på Christianshavn.
Hovedpersonen er Sanne
Berg, som er psykolog.
Efter at have læst bogens
g o d t 3 80 s i d e r m e l d e r
der sig to spørgsmål. Er
fortællingen en krimi eller
en populærudgave af en
psykoanalytisk grundbog?
En ting står klart, de psykoanalytiske beskrivelser af
hovedpersonen og den person, som politiet opfatter
som morderen, fylder meget
i bogen, mens politiets opklaringsarbejde er nærmest
fraværende. ”Aqua Mortis
– dødens vand” lægger sig
dermed i kølvandet på svenske Camilla Läckbergs bøger
om Fjällbacke.
Anmeldelser og foto: Bo
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Nu er det snart Jul….
Og det er jo dejligt! Men
inden alt for længe er vi
nok – takket være driftige
handelsfolks skamridning
af begrebet – overforsynet
med nisser, gran,
hornmusik
og
vat ud af ørene.
Men det er jo
også den første
vintermåned – og
årets
mørkeste
tid
–
dagen
er
snart
nede
omkring 7 timer
– hvoraf en del
blot er tusmørke.
Så der er brug
for styrkelse og
opmuntring, indtil
vi igen går mod
lysere tider. Så
lad os ikke tale
julemad (det har
vi jo også gjort
før!) – men i stedet
se på, hvordan vi kan skabe
et par opmuntrende og
styrkende måltider. Fisk
er en god idé – vandene er
er fast og lækker i kødet –
uden endnu at have tabt
sommerens huld. Torsk
er – på denne årstid – en
dagene omkring Nytår,
hvor traditionen sender den
op i et prisleje, hvor det kan
være det samme.

Køb

et

par

gode

pr næse. Læg dem på et leje
af frisksnittet spidskål. En
lille sjat hvidvin i bunden
af fadet. Drys med salt og
hvid peber. Lidt kommen
ned omkring spidskålen.

I mellemtiden har du kogt

et lille drys safran, salt
og hvide peberkorn, et
laurbærblad og lidt persille.
Koges ned til under det
halve. Skrab og kog nogle

bouquet garni ved (persille,
timian og laurbær), Salt og
hele peberkorn. Oksebrystet

Hvem er jeg?
Hvad vil jeg?
Hvor er jeg?
Hvad gør jeg?
Hvornår er jeg .....?

Døttreskolens 8.x brugte
alle former for lydhørhed
og kreativitet på et vel
lykket heldagskursus: “Spil
en rolle” på filmlejrskolen
“Station Next” i Avedøre.
Midtvejs kan du spæde
med en sjat rødvin. Husk
– men smag og behag! Til
sidst sier du fonden tilbage
i kasserollen, jævner med
smørklatter (deglacerer på
køkkenfransk) og stiller
hele baduljen på bordet. Et
par sprødstegte baconskiver
på toppen gør det ikke
ringere. Jeg ville personlige
drikke en kraftig hvidvin
til – Alsace, Pfalz – valget
er dit.

Snubler du over noget
oksebryst i supermarkedet,
kan det også blive til god
vintermad. Pak stykket ud
– tør det af og gnid det med
salt og peber. Du har købt
lidt forskellige rodfrugter
efter smag: selleri, porre,
persillerod,
gulerod,
pastinak – hvad du nu falder
for hos grønthandleren.
Rens og snit urterne groft.
Læg dem i bunden af
en bradepande. Læg en

Sommer’s Høreklinik

øvrigt hedder baguette på
fransk). Når kødet har fået
længe nok, tager du det op,
lægger det på skærebrættet
og dækker det til med folie,
så det holder sig varmt. Så
sier du væden fra urterne
og hælder den ned i en
kasserolle, hvor du koger
og smager til med (f.eks)
æblecidereddike (kun lidt!),
salt og peber, evt. en sjat
ketchup indtil det smager,
som du vil have det. Server
kødet i gode skiver, de bagte
urter til og sovsen henover
– lidt rigeligt, så der også

Den søde tand? Tjah – på
denne årstid higer vi efter
frugt og vitaminer. Kan
du får god frugt med smag
(jordbær, blåbær, pærer
frugten. Køb en ordentlig
vanillieis. En stor sjat
på hver tallerken. Den
Skal der være rigtig gilde,
drys med lidt Grand
Marnier eller Cointreau og
stik lidt letbitter chokolade
(gerne med mynte) ned i.
Er det rigtigt gilde, smager
det godt med et glas portvin
eller muscat til.

Kærlig hilsen Md. M

Avancerede høreapparater til tilskudspris
Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21

Med professionel ekspertise
kastede klassen sig ud i at
skabe, rollefordele og optage
have været scener fra det
virkelige liv.
Valg måtte træffes .....
beslutninger tages.

Fra Station Next til det amerikanske præsidentvalg:
De grundlæggende spørgsmål at besvare - og få besvaret - er jo egentlig de
samme, uanset om rammen er den nære eller den nationale - eller endda den
internationale!

Engagement før, under og efter gør en

i. Hertil vil jeg foretrække
en kraftig sydfransk rødvin
med smag af sol og varme.
Rhône, Luberon, Cahors –
hvad er på tilbud lige nu?

Bon appetit – og God Jul!
Høreapparater fra Interton

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Når det
kommer
til stykket:

ter det.
ning på det amerikanske præsidentvalg:
Særarrangementet for de ældste klasser.
Signe fra 9. kl. fortæller:
byde velkommen til Kasper Rasmussen, som har skrevet ph.d. afhandling om moderne
amerikansk historie: Den rette mand til at binde en sløjfe på alt det, vi havde arbejdet
hele natten igennem.
ophold ind i en uddannelsesmæssig ramme, fortalte han om, hvad han
i hovedtræk havde beskæftiget sig med i sit uddannelsesforløb: Fra
at have været elevrådsaktiv i grundskolen, fortsatte han sideløbende
med sine studier i fransk og historie med at være studenterpolitisk
aktiv i sin studietid .... men også et år som privatchauffør i Marseille
havde han nået.
Tankevækkende for os, der snart er færdige med 9.kl.
Spørgelysten var stor den eftermiddag, svarene havde masser af
elevrådet om at få gæstelærere udefra blev til noget så hurtigt, har
Flere skolekammerater havde personlige grunde til at være specielt
Carl fra 8.x havde også brugt tid og engagement på valget: Carl
spørgsmål kom der ud af det!
Katrine fra min egen klasse: 9.kl.: Katrines mor er amerikansk
statsborger, og det er både hun selv selv og
hendes søster også. Søsteren har netop stemt
det bliver Katrines egen tur.
Katrine var specielt glad for, at klassen havde arbejdet så grundigt
brænde inde med sit spørgsmål: Hvordan vil Obamas muligheder mon
være for at få sin politik igennem med den republikanske overvægt
i Repræsentanternes Hus?
Fotos: Elever fra 8.x, Rosa Ø, KB og Ch.
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Jul uden ræs
Moderne, gamle og spraglede ting bugner på bænke
og borde. Christianias traditionsrige julemarked er
i gang. En røgfri begivenhed omgivet af juletjald og
no-stress stemning.
Af Mette Røhrmann Bau
”Røgfrit julemarked.”
Skiltet står skråt op af muren til venstre for indgangen.
Håndskrevet. Med rød og blå vandfarve.
”Brææændte maaandler.”
Metalgryden ryger i vinterkulden. Store uldne luffer holder
om skeen, der rører i de raslende nødder svøbt i sukkerstads.
merhus. For femten kroner sødlig smag og lykke, tak.
Ved siden af den tunge sukkerdamp lugter der svagt af tjald.
Årets julemarked i Den Grå Hal på Christiania er i gang.
En hvidhåret dame med tom cykelkurv er her udelukkende
på grund af den anderledes og afslappede stemning.
”Den får jeg ingen andre steder i december.”
Hallen er forvandlet til et overvældende sansebombardement af kitsch blandet med glitrende tingel og farvestrålende
tangel. Skæve toner af jul bliver blandet med duft og smag
af salt, sødt, bittert, brunt og brændt. Et mekka for øjet. For
ørerne. For næsen.
Ingen stress og jag. På Christianias julemarked er stikket

De Blå spejdere på Christianshavn – bliver grønne
for en tid
Mikkel V ibe spe jde r gruppe gentager de sidste
par års store succes og
åbne for salg af juletræer.
Vi har igen i år et stort
udvalg af træer til en
fornuftig pris. Og vil med
stor glæde hjælpe dig med
Overskuddet går til spejder gruppen, så vi har
seje ting.
rhytte, Syddyssen 5.

-

Kom ned og mærk julestemningen og varme

Åbningstider:

Søndag d. 2 dec. Fra
kl. 10-15
Lørdag d. 15 dec. Fra
kl 10-15
Søndag d. 16 dec. Fra
kl. 10-15
Onsdag d. 19 dec. Fra
kl 16-20
Torsdag d. 20 dec. Fra
kl. 16-18
Fredag d. 21 dec. Fra
kl. 16-19
Lørdag d. 22 dec. Fra
kl. 10-16
Søndag d. 23 dec. Fra
kl. 10-16

dette års juletræ.
Hilsen alle spejdernisserne i
Mikkel Vibe gruppe

trukket ud af det traditionelle juleræs for en stund. Damen
med det hvide hår slentrer side om side med andre forventningsfulde gæster ind i hallen. Over hundrede boder møder
de nysgerrige blikke.
Mangfoldigt udvalg
Store hvide lysekroner kigger ned på mængden fra helikopterperspektiv, mens mørkegrønne lyskæder leger juleguirlander fra bod til bod.
”Børneboden” – risengrød, lodsedler, plastiknips. ”Strik fra
Letland” – sokker, vanter, huer. ”Julehjørnet” – kort, pynt,
nisser. Et virvar af hjemmelavet og udelavet nips. Noget til
enhver stil, smag og stemning.
Bodernes eventyrlige udvalg kæmper på hver deres måde
Damen med det hvide hår stopper. Vurderer den etniske
maske skåret i træ. Fortsætter til naboens tørklæder, pailletæsker og glimmerkunst, hvor en æske med englemotiv
bliver lagt i kurven. Læberne smiler overbærende og hovedet
ryster, da sælgeren forklarer, at der er to for halvtreds.
”Nej tak.”
Hun går forbi stilrene julekugler, neonfarvede lampeskærme i plys og stopper ved hjørneboden, der sælger
hættetrøjer med tre gule prikker. Bevar Christiania.
Folk maser forbi. Et forelsket par, hånd i hånd. En ung
fyr med dreadlocks og Bob Marley prangende strikhue. Et
par Østerbroveninder med matchende Marc Jacobs-tasker.
Et insisterende barn trækker sin synligt irriterede far af
sted.
”Kom nu.”
Himmelvendte øjne fra en forhutlet ældre dame med spra-

glet pose og sæk suser forbi i modsat retning.
I baggrunden fniser et sjak skolepiger forbi en ensom lurvet mand, der melankolsk spiller ”glade jul - dejlige jul” på
sin røde mundharmonika. Han kigger efter dem med rødsprængte øjne. Hashens søde lugt holder ham med selskab.
Stemning af jul
Langs muren ved ”Børneboden” venter træborde og rødternede voksduge på tallerkener læsset med risengrød, kage
og æbleskiver, mens samtlige blå metalklapstole i boden
”a la Mexico” er optaget. Damen med det hvide hår spiser.
der guffer tortillas.
Pianistens fod holder takten på den lave, lyserøde scene.
Med lang stribet strikhue og udtrådte Adidas-sko sidder han
med lukkede øjne og giver sig hen i velkendte julemelodier.
På kort tid når tonerne de omvandrende ører i gangene mellem boderne. Julen er til stede.
Den tætpakkede hal er fyldt med smilende, ensomme,
velklædte, mærkelige, tjekkede og bumsede eksistenser.
Alle snuser duften af irish coffee, gløgg og varm kakao så
i kaffebaren med zebrastribet disk.
Damen med det hvide hår har været hele vejen rundt:
”Jeg har købt et par julegaver – spist mad, drukket gløgg
og nydt stemningen.”
Hun dasker mod udgangen og rammer igen den sødtunge
duft af brændte mandler og tjald på den anden side af
yderdøren.
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Nyt og gammelt -W2012s sidste koncert blev
konceptpræget – således
at forstå, at vi havde
forsøgt at realisere en
idé at få musikere, bosat
på Christianshavn, men
sjældent samspillende, til
at udforske, om der kunne
være en fællesidentitet.
Rygraden var Nulle/Louise,
Jakob Christoffersen, Jacob
Dinesen, Jonas Johansen
og Daniel Franck (ham
havde vi lånt i Brønshøj).
Og der blev jam´et på livet
løs. Da vi sluttede, gav
både publikum og musikere
udtryk for, at det havde
været en god og spændende
oplevelse. Så mon ikke v.
2.0 af konceptet dukker op?

pladser i gruppen. En
smule jazz samba bliver
der vel også plads il på
denne eftermiddag, så det
er en god idé at komme i
nystrøget hawaiskjorte og
opvandet stråhat.
Best vibes Mo´ Green”.
27. Januar kommer Carsten
Dahl igen – denne gang solo,
hvad jo også er CD-aktuelt.
Igen en af de koncerter,
hvor vi vil tilråde, at man
kommer i god tid, hvis man
vil sidde ned.

En garvet veteran - Ole Olsen - kendt bl.a. fra Det Hemmelige
Big Band og - i gamle dage - CAs Big Band.

Det foregår alt sammen på
opkræves en mindre, men
nødvendig entré.

Og så er januar klar til jer:
13. januar holdes den
traditionelle nytårskoncert
– som altid med Tomas
Franck Original Quartet
(Tomas Franck (ts), Carsten
Dahl (p), Lennart Ginman
(b) og Ole Streenberg (dm)).
Kom i god tid – det plejer at
være et tilløbsstykke.
20. januar vil vi nyde
et projekt, kaldet ”Mo´s
Roller Coaster Ensemble”,
bestående
af
Morten
Grønvad
(vibes),
Jacob
Fischer (g), Mads Vinding
(b) og Niclas Campagnol
(dm).
Kapelmesteren
skriver:
”Stiistisk bevæger vi os ud af
mainstream ruten med kurs
mod West Coast Jazzen, og
ser frem til at nyde den
lidt smålumre swingbrise
i januarkulden. Der skal
nok komme fart over
feltet, som i udpræget grad
opregner nogle af de mest
dexteriske instrumetalister
på
deres
respektive

Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
Øverst ses Jakob Dinesen (med Daniel Franck i baggrunden) - på
billedet nedenunder en koncentreret Jonas Johansen, der rørte
suverænt i gryderne.

December:
Man 3.12:”Hey Jude” –
The Beatles songbook –
i Bluestime design
v/Dr. Jive.
Man 10.12.: Lunns Corner
v/Morten Lunn
Man 17.12: “Merry Christmas
Baby”. v/redaktionen
Januar 2013:
Man 7.1: Panilds pladeparade.
Tilbageblik på 2012
v/Troels Panild
Man 14.1:“Let the good Times roll”.
Blues og soul folket møder The big
Brass.
v/Dr. Jive og Hans Knudsen.
Man 21.1: Dr. Jive and His Open
House.
v/Dr. Jive.
Man 28.1: Lunns Corner.
v/Morten Lunn
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Nyt fra Lokalrådet
December 2012
Lokalrådet er en institution, som blev dannet af aktive borgere på Christianshavn i
1967/68. Dengang, som i hele lokalrådets aktive eksistens, handlede det om i fællesmanglende kommunikation mellem borgerne, forvaltningerne og politikerne. I de ca.
45 år, som lokalrådet har eksisteret, synes denne trekants dialog at være blevet sværere og sværere - derfor har lokalrådet besluttet at invitere forskellige fagfolk, som har
beskæftiget sig med styringsformer og borgerdialog til vores møder hen over vinteren.
Lokalrådet inviterer til demokratiaften
Christianshavns Lokalråd har onsdag 12. december inviteret Lektor fra RUC Peter
Skriver (som har boet på Christianshavn i mere end 40 år) til at fortælle om, hvordan
han kan analysere det lokale demokrati og dets muligheder og begrænsninger. Alle er
meget velkomne til at høre med.
Christianshavnerne bliver i disse år udsat for store projekter, der vender op og ned på
Med
lidt
hjælp fra
en ven...
kom stjernen op

fremtidig indretning af Papirøen og måske ombygning af torvet for at nævne et par stykker. Mange christianshavnere er meget engagerede i og har stor viden om disse sager,
og projekterne kan helt sikkert forbedres ved at inddrage de lokale beboere. Dette sker
imidlertid i yderst begrænset omfang, lige meget om beboerne retter henvendelse til
som Christianshavns Lokalråd og Christianshavns Lokaludvalg.
I erkendelse heraf, har Christianshavns Lokalråd sat sig for at klarlægge området
vi opnå bedre resultater i den politiske proces?
Bliv gæst til Lokalrådets møder om Lokaldemokrati, alle er velkomne og møderne er
gratis.
Næste gang er gæsten Lektor Peter Skriver fra RUC, mødet er den 12. december kl.
19,00 i Lejerboes fælleslokaler ved Bodenhoffs Plads. Velkommen!
Vi glæder os til at se Peter Skriver og alle jer gæster, der måtte have lyst til at deltage.
Lokalrådet kan kontaktes gennem formanden Jane Lytthans på tlf. 3254 9226, og vores
aktiviteter kan ses på www.christianshavnslokalraad.dk Alle vores møder er åbne, se
på hjemmesiden, hvor de afholdes.

blev omhyggelligt placeret og så var træet klar til at blive tændt søndag den 25.
Tusind tak for det

fotos: Linda Mathiesen

Nej, lidt
højere
op med
stjernen!
Nogen
arbejder,
andre
dirigerer....

