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ÅBNINGSTIDER:
MAN. - ONS. //
KL. 13.00 - 23.00
TORS. - LØR. //
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SØNDAG LUKKET
WWW.BEBOERHUS.DK

DRONNINGENSGADE 34 - 1420 KØBENHAVN K - Tlf. 32578818
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GUDSTJENESTER
torsdag 2. februar
kl. 18
Lysgudstjeneste/
Selma Ravn
Søndag 5. februar
kl. 10.30
Peter Birch

Nu er Vor Frelsers Kirke grøn

Lørdag 18. februar
Dåbsgudstjeneste
kl. 12

Vor Frelsers Kirke gennemgik en omfattende renovering
fra 2006-2009. I den forbindelse blev der arbejdet seriøst
med at nedbringe energiforbruget og tænke klima og miljø
med. Efter en travl genåbningsperiode var det derfor
naturligt at fortsætte bestræbelserne på at tænke og
handle miljørigtigt og tænke det grønne ind i dagligdagen
i kirken.

Søndag 19. februar
kl. 10.30: Børne- og familiegudstjeneste/Fastelavn

Lørdag 11. februar
Dåbsgudstjeneste
kl. 12
Selma Ravn

Lørdag 25. februar
Dåbsgudstjeneste
kl. 12
Peter Birch

Søndag 12. februar
kl. 10.30
Selma Ravn

Søndag 26. februar
kl. 10.30
Peter Birch

KONCERTER

Vi nedsatte et udvalg, et udvalgsmedlem har deltaget i
Grøn Kirkes kursusdag, og alle faggrupper har arbejdet
med en tjekliste. Vi er meget glade for at opdage, at vi
Vi har tiltag i det små og i det store. Den 14. oktober
2011 indviede vi en ny kirkegårdsbygning på Vor Frelsers

Ê±® Ú®»´-»® Õ·®µ»

mere om kirkernes indsats for bæredygtighed på www.
gronkirke.dk

I februar byder Vor Frelsers Kirke på tre søndagsmatinéer:

NATKIRKE

Søndag den 12. februar kl. 15: Organist Lars Sømod opfører
værker af Louis Vierne og Cèsar Franck på kirkens orgel.

Natkirken er åben for dig. Hver fredag aften kl. 20-23 er
Vor Frelsers Kirke åben for alle, der har lyst til at kigge
indenfor i det gamle kirkerum – i stearinlysets skær. I
Natkirken på Christianshavn har københavnerne siden
2009 haft et værested for stilhed og eftertanke, samt et sted
med mulighed for lystænding eller for at formulere egne

Søndag den 19. februar kl. 15: Organist Jens E. Christensen
opfører værker af Cèsar Franck på kirkens store orgel.
Søndag den 26. februar kl. 15: Organist Philip Aggesen fra

Der er gratis adgang.

Den opvarmes udelukkende med jordvarme, har mos
sedum tag, der opsuger 80 pct. af nedbøren og dermed
skåner kloakkerne og der er gjort klar til solceller på
en del af tagarealet. Fremover vil vi arbejde videre med
tjeklisten, og forstærke og udvide indsatsen. Vor Frelsers
Kirke er nu – i lighed med en række andre kirker i landet

kl. 21.30, og oveni dette vil natkirkegængerne også i
2012 blive mødt med forskellige musikalske indslag samt
oplæsninger, der løfter den særlige natkirkestemning helt
op under hvælvingerne.

Varm op til Valentine
Natkirken 10. februar står i kærlighedens tegn. Som optakt
til Valentine’s Dag (14.2.) læses Højsangen - det lidenskabelige digt fra Bibelen regnes blandt verdenslitteraturens
smukkeste kærlighedspoesi. Oplæsningen veksler med
smukke franske kompositioner fra orglet, fremført af Lars
Sømod. Oplæsning og musik er kl. 20.15-21.15. Herefter er
der nadverandagt kl. 21.30.

Invitation til Diakoniens Dag på Christianshavn, søndag d. 5. februar
Diakoni og diakonalt arbejde har intet med geometri og skrå
linjer at gøre, men er et udtryk for Kirkens sociale arbejde.
Diakoni betyder løst oversat ’næstekærlighed i praksis’ og
direkte oversat ´tjeneste’. I det diakonale arbejde bliver den,
som har brug for hjælp behandlet med respekt og ligeværd.
eller mødt som misbruger
eller et problem, men blot
som et medmenneske. Diakoni er at sætte sig i den
andens sted og handle i
solidaritet med den, der
har det svært.
Diakoniens Dag er en
dag, hvor kirkerne og de
..en skålfuld varme
kirkelige organisationer
har mulighed for at gøre
opmærksom på det sociale kirkelige arbejde, der foregår i
sognene. Søndag d. 5. feb. er første gang Diakoniens Dag
afholdes på Christianshavn.
hele dagen eller i udvalgte programpunkter, som måtte have
Dags hjemmeside, ligesom der vil blive hængt plakater op

rundt om i bydelen, i Vor Frelsers Kirke og Christians Kirkes
hjemmeside og udhængsskabe m.m.
Frelsens Hærs og Kirkens Korshærs Varmestuer på Christianshavn inviterer indenfor
til et let traktement. Der vil
blive fortalt om arbejdet og
vist rundt i lokalerne, som til
daglig huser en stor del af de
mange udsatte mennesker,
der hver dag opholder sig på
Christianshavn.

de kirkelige organisationer og kirken noget, det offentlige ikke
kan i forhold til de svageste i samfundet?
Dagen slutter uden for Christians Kirke, hvor Frelsens
Hærs hornorkester og kor
vil spille og synge. Ligesom
dagens øvrige arrangementer
er alt sammen gratis og alle
er velkomne.

kl. 8.30-10.00
og oplæg om arbejdet i Pakhuset Frelsens Hær, Wildersgade 66.
Kl. 12-13.30 Et let traktement og info om Genbrugsen,
Kirkens Korshærs byarbejde
med varmestue, lektiecafé,
børnecafé m.m. Torvegade
53.
Der vil også være mulighed
for at deltage i børnekor i
Strandgade 1 i samme
tidsrum.
Kl. 13.30-15.00 Genåbning
af Kirkens Korshærs varmestue Fedtekælderen. Rundvisning i de nyrenoverede
lokaler og oplæg om arbejdet.
Der vil blive serveret kaffe,
te og ’Fedtebrød’. Overgaden
oven Vandet 6a.
K l . 10 . 3 0- 11 . 3 0 F æl l e s
højme sse i Vor Frels ers
kirke.
Kl. 15.30-17.00 Høring i
Christians kirke, hvor den
nye forstander for Kofoeds
Skole, Robert Olsen, vil være
ordstyrer. Kirkens Korshærs
chef Helle Christiansen;
Warming og Ligestillings- og
kommer og giver deres bud
på følgende spørgsmål: Kan

Vi håber, mange vil benytte
sig af muligheden for at få
et større indblik i sognets
diakonale arbejde.

Dagen er arrangeret af:
Vor Frelsers Kirke, Christians Kirke, Menighedsplejen, KFUM/KFUK, Frelsens Hærs
Kontaktcenter Pakhuset, Kirkens Korshærs Byarbejde Genbrugsen og Kirkens Korshærs
varmestue Fedtekælderen

Kære Christianshavnere
Har du brug for at få lagt en nederdel op/ned.
Har du brug for at få lagt bukser op/ned.
Har du brug for at få syet en lynlås i, det være
sig i en frakke/jakke, bukser eller i en nederdel,
eller har du andet der trænger til en kærlig hånd!
Så er jeg måske den du har brug for?
Det koster Kr. 50,- pr. klædningsdel,
men lynlås må du selv medbringe!
Blot syr jeg ikke lynlås i Cowboy bukser!

Mit motto er, fra dag til dag!
Mange venlige hilsner
Birte Pedersen

-

birteped@gmail.com

Voldboligerne 9.4.mf - 1426 Kbh. K. - Tlf. 61 34 30 82
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Liebhavermæglerne
Under dette navn er den kendte
ejendomsmægler Henrik Mühldorf tilbage som
mægler på Christianshavn
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via

Hamam,
Basic hamam

Luxus hamam

H ån s væ rkerne, tekn ikerene og
n a b o er v a r
inviteret og
ved den lejlighed nedlagde Kulturborg mest er
Pia Alerslev
en grundsten
og hun holdt
Poul
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Venice - Artists Book Projekt

“Venice” et billede af Pia Fonnesbech

En artist’s books udstilling
Birgit Andersen-Nærum, Renate Borgen, Birgit Dalum, Pia Fonnesbech, Susanne Helweg,
Bertine Knudsen og Bodil Rosenberg.

Artistsbokks værker af Renare Borgen

Galleri North, Nørregade 7 C, kld., 1165 København
Fernisering lørdag 4. februar kl. 14 - 17

Overgaden i Februar

4. - 29. februar 2012
Et arbejdsophold på begravelsesøen San Michele i
Venedig går forud for denne
udstilling. Med døden –
kranier og knogler – tæt inde
på livet, gav det deltagerne
et velkommen kunstnerisk
perspektiv og distance til
både Venedigs skønhed og
masseturismens venetianske kliché.
Det er udforskningen af
bogen som billedkunstnerisk
udtryksform, der er begrundelsen for det kollegiale
fællesskab. Siden 2006 har
gruppen praktiseret fælles
bogprojekter, udfordret og
inspireret hinanden med
artist’s books-workshops
og deltaget i internationale
artist’s books-udstillinger.
En artist’s book er et objekt
med et kunstnerisk udtryk i
dets egen ret. Det drejer sig

ikke bare om en bog, måske
er den ikke ’læsbar’, men et
mini-kunstværk, der både
kan have skulpturelle og
maleriske kvaliteter.
Bogen spiller på mange
virkemidler: ord, tyngde,
let hed, groft, fi nt, duft,
måske endda smag og lyd.
Man opfatter bogen med
øjnene: dens farver, form,
enkelhed eller kompleksitet;
videre ved berøring: dens
ruhed, glathed, de mange
former for modsætninger i
overfladestruktur. Måske
ligger kvaliteten i det konceptuelle, måske fanges man
af den taktile og sensuelle
oplevelse i kombination med
det visuelle udtryk.

Ahlrich van Ohlen, Tyskland. Nico Lootsman, Holland. Al ess and ra Bloch,
Frankrig. S ara Andri ch,
Italien. Aaron Eisenberg,
USA.
Med venlig hilsen
Yvon ne H ansen, G alleri
North, Nørregade 7 C, kld.,
1165 København.
Åbningstider: Onsdag til
fredag kl. 12- 16. Lørdag kl.
11-14
Gruppens kontaktpersoner:
Susanne Helweg <shelweg@
mail.dk> 2614 2264
Bodil Rosenberg <bodilro senberg @g mail.co m>
2066 3911

Gæsteudstillerne, som gruppen har mødt ved deltagelse i
internationale artist’s books
udstillinger, er :

Kulturens myter og kunstens
iscenesættelse
Fredag d. 10. Februar kl.
17-20 er der fernisering på
Overgadens to nye udstillinger The Voice of Things af
Ebbe Stub Wittrup og Gestus
af Jakob Emdal.
Gådefulde billeder
Det forreste rum i stueetagen henligger i halvmørke,
når Ebbe Stub Wittrup indtager Overgaden. Et tungt,
hvidt forhæng afskærmer
udstillingen fra byen uden
for i en teatralsk gestus, der
markerer indgangen til et
univers, hvor almindelige

Christianshavner kunst på nye
vægge

Fælles for værkerne er, at
de forbliver gådefulde, og på
den måde slører Ebbe Stub
Wittrup grænserne mellem
det, vi sanser, og det vi forestiller os.

“The voice of Things” af
Ebbe Stub Wittrup
begreber om virkeligheden
er suspenderet.

Foto: Rigmor
Winthrop
Ulrik klipper
en kunde,
som via sit
spejl kan nyde
synet af dette
billede.

De kunstneriske christianshavnere har fået endnu
et sted at udstille og sælge
deres kunst.
På frisørsalonen Hairwerk
i Torvegade kan man hver
måned nyde synet af en

ny lokal kunstners værker.
Hairwerk formidler så kontakten mellem interesserede
købere og kunstneren.
Fra 21. januar 2012 udstiller
Rasmus Sigvaldi med ”Silk
screen print”

Er du i tvivl om, hvem der
udstiller denne måned, står
det på Hairwerk’s hjemmeside:
www.hairwerk.dk, eller på
deres facebookside.

“Gestus” Af Jakob Emdal

jekter udforsker udstillingen
det spørgsmål, man har diskuteret gennem hele menneskehedens historie: Hvad
er virkeligt? Er det det, vores
sanser fortæller os? Eller
eksisterer der en verden ud
over den, vi kan se med det
blotte øje?
Flere værker tager afsæt
i historisk materiale, og
udstillingen bringer os fra
mystiske forsvindinger på en
stormomsust øgruppe, over
myten om et legendarisk illusionsnummer, til en psykoanalytisk personlighedstest
baseret på valg af farver.

Kunstrummets kontrol
På Overgadens første sal er
det grænsen mellem kunstværket og omgivelserne,
der bliver ophævet, når Jakob Emdal udforsker moderne udstillingsdesign.
I en almindelig udstilling er
alt fra farven på væggene
til skrifttypen på titelskiltet
nøje komponeret. Em dal
sætter fokus på de detaljer,
der normalt, ubemærket påvirker beskuerens oplevelse.
Med en væginstallation, der
gennemskærer hele rummet, markerer Jakob Emdal
en tydelig iscenesættelse:
Billeder hænger ned fra
loftet foran væggen i rammer
sammensat af 4 træsorter,
og titelskiltene fremstår
som unikke værker i sig
selv. Sideløbende med det
gennemkontrollerede udstillingsdesign løber et personligt spor i udstillingen.

Fotografier, der dokumenterer dagligdags aktiviteter,
som eksempelvis opdækningen af morgenbordet, indgår
som en uformel kontrast i
væginstallationen.
Jakob Emdal bryder med det
almindelige udstillingsrums
illusion om neutralitet og
afslører udstillingen som en
konstrueret situation.
Om kunstneren:
Jakob Emdal (f. 1982) er
uddannet fra Städelschule,
Staatliche Hochschule für
Bildende Künste i Frankfurt am Main og fra Cooper
Union, School of Art i New
York i perioden 2005-09.
Siden har han haft soloudstillingerne Somber Tones
i Kunstverein Düsseldorfs
projektrum Schaufenster,
2010 og Force Majeure hos
Franfurt Presseamt, 2010. I
2011 modtog Jakob Emdal
et arbejdsstipendium fra
Hessische Kulturstiftung,
og i øjeblikket bor han i
Paris.
Udstillingerne kan opleves
frem til d. 1. april på Overgaden, Overgaden Neden
Vandet 17. Åbningstider:
tirsdag-søndag 13-17, torsdag 13-20. Fri entré.
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Land Ho
- Tolv værker af Ina Rosing
“Land Ho - land i sigte bliver der råbt. Når man
langt ude på havet skimter
land, rummer det altid løfter
om en ny og bedre start....”
forklarer Ina Rosing i sit
udstillingskatalog.
På Nordatlantens Brygge
udstiller maleren Ina Rosing
12 store, (180 cm gange 180
cm) spektakulære malerier
indtil 15. april.
Ina Rosing er født i sommeren 1965 i Danmark, men
hun er opvokset med sin
danske mor og sin grønlandske far, som var den store
grønlandske kunstner Jens
Rosing, både i Grønland og
i Danmark.
Ina Rosings malerier har
altid haft et energisk, råt
og forfi net udtryk. Hun
arbejder gerne med store
lærreder og oliemaling, som
hun bearbejder til at give
forskellige udtryk f.eks. ved
at lade farven dryppe, løbe
ned ad siden eller “splashe”
mali ngen mo d lærred et,
så farverne eksploderer i
dråber af mange størrelser.
Hun siger selv, “Det vigtigste for mig, når jeg maler, er
malingen i sig selv. Farven
og teksturen er for mig vigtigere end selve emnet...Nogen
gange bruger jeg blyant og
spraymaling, men det er mit
store ønske at få oliemalingen til at virke på forskellige

måder - og dermed at tale
med forskellige stemmer. ”
Jeg så for første gang nogle
af Ina Rosings malerier for
mange år siden. Det var en
serie malet over Thulefjeldets karakteristiske form
og med forskellige malings
udtryk, som fortalte forskellige historier om fjeldet.
Jeg blev selv meget berørt
af det billede med de store
røde dråber, som ligesom
græd blodige tårer ned over
fjeldet. Det var for mig en

stærk reference til thulebefor Thulebasen i 1953.
Ina Rosing har altid arbejdet
med både sin grønlandske
baggrund og med sin ek sistens i verden. Hendes
emner kan være kroppen
og naturen, men også intensiteten i hendes indre
landskaber som kan være
præget af uro, jalousi, vrede,
lyst, kærlighed og nydelse
osv.- og det er blevet temaer,
som igennem tiden har givet
Foto: Simon Lautrop
gen lyd i hend es mange ,
mange dynamiske værker.
færdige udstilling på Nordatlantens Brygge er præget
af Ina Rosings mangeårige
arbejde med det store rå
landskab, og sit kendskab
til de lange, øde, barske
arktiske kyster.
Hun siger selv, “ Jeg længes
altid mod det åbne rum og
den kraftfulde følelse af at
være forbundet med den rene
arktiske natur og til “det
følelse af kraft og ejerskab,
som jeg oplever, når jeg
maler, er på et ubevidt plan
den vigtigste baggrund for
mit arbejde.”

Foto: Smon Lautrop
“Fuglene” (olie og papir på lærred 180 gange 180cm)

MAJ 93 inviterer

Men malerierne på denne
udstilling synes at række
udover hendes forhold til

Ina Rosing
det barske, arktiske landskab, hun beskæftiger sig i
disse billeder lige så meget
med “det globale”, med at
undersøge mødet mellem
havet og kysten, landet,
vores ud- og hjemlængsel,
vores omtumlede eksistens
i og med havet.
Digteren Morten Søndergård har sat tekster til
mallerierne i udsti lling skataloget, og han beskriver
historierne i billederne i noget der ligner eksistentielle
“bobler”, som når han til
billedet “Europa” leger med
ordene og begreberne, som
når søfolkene på søen sejler
i brådsøer, som bliver skyllet
op på kysten og efterlader
vraggods og søfolk, som hellere vil ud igen for at opdage
nyt land, nyt vand....

CHRISTIANIAS UCENSUREREDE VINTERUDSTILLING KUN FOR ALLE!
Traditionen tro starter Christianias kunst-år med den spraglede
og guldgraver-agtige ucensurerede udstilling på Gallopperiet.
Kom til receptionen Lørdag. d. 4. februar kl 15-19 og gør et
epokegørende kunstfund til din lejlighed/penthouse eller yacht.
Se christianitter og deres venner og naboer male himlen blå og
byen rødere - og bestemt ikke omvendt!
Skulle man selv have lyst til at deltage i udstillingen er der indlevering Onsdag og Torsdag fra 16-20.
Det er gratis for alle medlemmer at udstille - og koster en halvtredser for ikke-medlemmer. Et års medlemskab koster 150 kr.
Vi glæder os til at se jer og præsentere 2012-programmet.
Følg iøvrigt Gallopperiets aktiviteter på hjemmesiden:
gallopperiet.dk

“Portrætstudie”, akvarel, 2011

Jane Lytthans

Årets societybegivenhed på Gallopperiet
Årets første Christianshavner- og Christiania Societybegivenhed

Søren Birk Pedersen

Billederne er fyldt med forskellige historier, men de
har alle et hav, en himmel
og et land, som skaber en
horisont, “landet er havets
meanderbort”, som Morten
Søndergård skriver, og vi
forstår det, når vi oplever havenes og landenes komplekse
møder i Ina Rosings billeder.
Gå ikke glip af den eksplosive, farverige og smukke
udtilling fyldt med sanserige
historier, som er værd at
tænke over...
Udstillingen kan ses på Nordatlantens Brygge indtil 15.
april.

20

Christianshavneren nr. 1 / Februar 2012

Lad os gøre en grå tid festlig!
Blandt tilbudsvarerne – vi ER jo i januar – lang, kold, grå,
-

-

-

-

som rager

ikke s olg t
salat til

end det reelle

anden gang
– slet ikke til

-

og stege ved
svag varm e

-

til det er

ikke nødvendigvis mørbrad – men

gør sig godt

salatbl anding (egeblad,
rucola, radic-

skindsi den
de r kan gå
i ovnen (der

strømerne
-

-

Bon Appetit!
Madam M.
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Gallerier/ udstillinger
.

februar 2012

Arkitektskolen, Meldahls Smedie,Holmen
Danneskiold-Samsøes allé 51 og 53:
Vandet ved Granada
10. februar åbner udstillingen ”Vandet i Granada” på
Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst.
Permanent udstilling ”Studiesamling af Stole”,
Kunstakademiets Arkitektskoles historiske
stolesamling. www.karch.dk- 32 68 60 60
Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen i
gården.
Særudstilling: Pengevæsnet på de Dansk-Vestindiske
Øer. 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.
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Dansk Arkitekturcenter, Dac
Strandgade 27 B, entré. Restaurant.Alle dage(ma-sø)
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 v/ Julie Kyhl
Galleri Traumgarten
Strandgade 22, gratis adgang.
”Udpluk af danske kolorister”, Jens Birkemose, Tom
to-fr 15-19, lø-sø 13-17. www.galleri-traumgarten.dk
Gallopperiet
Christiania, gratis adgang. Café.
Christianias ucensurerede vinter udstilling
kan ses i Stadens Museum for Kunst
fra 4. februar 2012 kl. 14 -19, mand. lukket.
www.gallopperiet.dk
Nordatlantens Brygge
Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA.
Permanent udstilling på kajpladsen foran: færøske
Tróndur Paturssons glas-kaleidoskop.
Færøske Ina Rosing udstiller frem til 15. april ”Land
Ho, De 12 Værker”.
ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. 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 handicapfaciliteter og ikke mindst et fantastisk Børnemuseum,
indendørs som udendørs - alt frem til 1. april 2012.
Yderst aktuel særudstilling om pirateri. ti-sø 12-16
(ma lukket).www.orlogsmuseet.dk
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Overgaden, Institut for Samtidskunst
Fredag 10. februar kl. 17-20 fernisering på 2 nye
udstillinger
”The Voice of Things af Ebbe Stub Wittrup og Gestus af
Jakob Emdal
Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang.
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.1720, to 14-17, sø 11-15. tlf. 32640059. www.spejdermuseet
v/ anvar tollan
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Rugbyklubben belønnes for kampen
CSR/Nanok Rugbyklub er blevet kåret
som Årets Idrætsforening i Københavns
Kommune for 2011.
Rugbyklubben fra Christianshavn, som
blev hædret som Årets Idrætsforening i

ing med henblik på at tørne ud og prøve
kræfter med rugbysporten.
Til overrækkelsen af checken på 25.000
kr., som hører sammen med prisen, sagde
Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev
bl.a. ”CSR/Nanok Rugbyklub skal være
stolte af valget. For priskomitéen havde
rigtig mange gode og veldrevne foreninger
at vælge imellem. Foreninger, der hver
især fortjener en pris, for det store arbejde
de gør for Københavns idrætsliv. Men heldigvis var der et medlem af priskomitéen,
der skar igennem og sagde. ‘Det skal være
rugby-drengene på Christianshavn. De
gør det rigtig godt derude’.”
”Det er dejligt at se, at der også er en
række forældre, der har indstillet CSR/
Nanok til idrætsprisen. Det forældrene
især peger på, er klubbens evne til at
integrere alle i klubben, såvel sportsligt
som socialt. Der er en afslappet stemning og det hele emmer af, at CSR/Nanok
drives af engagerede voksne, der vil
børnene noget. Det er dejligt at se, at
denne klubånd – hvor der er plads til alle
– sagtens kan gå hånd i hånd med høje
sportslige ambitioner.”

som anerkendelse af klubbens succes på
banen samt ikke mindst de innovative tiltag, som klubben har foretaget for at genopbygge en næsten uddød ungdomsafdeling,
og et stort socialarbejde.
3 DM-titler og 4 pokalmesterskaber i løbet
af de sidste 5 sæsoner taler sit tydelig
sprog om en klub, som har markeret sig i
toppen af dansk rugby.
Men samtidigt med at klubben har været
i toppen af dansk rugby har de fået skub i
projekter, som sigter mod at sikre klubbens
fremtid. Innovative tiltag såsom beach
rugby på Amager Strand, en sommerkoloni
for 40 børn og en underafdeling på Østerbro, Østerbronx Rugbyklub, har været med
til at klubbens ungdomsafdeling er vokset
stødt fra kun en håndfuld børn for 2 år
Dansk Rugby Unions ungdomsstævner.
Herudover har klubben modtaget støtte fra
Kommunen til en gennemgående renovering af klubbens styrketræningsbygning
samt penge til indkøb af nyt udstyr, som
unge i København i gang med styrketræn-

Foto: Jon Jay Neyfeld
Christian Søe, Nanoks stifter og klubben formand,André Nielsen har de store smil
fremme da de modtager prisen fra Kultur og Fritidsborgmester Pia Allerslev

Rosa og Rødderne fra Rouladegade
Vind 5 billetter til koncerten
Se konkurrence nederst
Vil I med i Christians Kirke og bage
kage med Rosa fra Ramasjang? Rosa
kirkerum med sine to medmusikanter
Sille og Palle, og sammen fyrer de op for
bageovn, kager, sang og fede børnesange.
tag dit bedste overtræk på og gør dig klar
til at synge, bage og tromme sammen
med Rosa og Rødderne fra Rouladegade.
Rosa er bl.a. kendt fra DR’s børnetime
Lillenørd på Ramasjang, Cirkus Summarum og hendes ”Kagebog”. Sille og
Palle er bl.a. er kendt fra DJANZZ. De
har sammen skrevet musikken og spiller
op til kagefesten.
Rosa: Sang og kagebagning
Sille Grønberg: Sang og guitar
Palle Windfelt: sang og guitar

Rosa fra Rouladegade

Fakta og konkurrence
Søndag d. 26. februar kl. 15 i Christians Kirke
Entré: 110 kr./55 kr. for medlemmer af BørneJazzKlubben
Forsalg: Billetlugen
www.bornejazz.dk
Konkurrence spørgsmål: Hvad er fornavnene på de 3 musikere i bandet?
Svar: Svar sendes på info@bornejazz.dk senest d. 20 februar.
Vinder kontaktes pr. email og billetter sendes med posten
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Gang i den gamle jazzklub -

Den tapre - og velspillende - Stockholmare Karl-Martin Almqvist

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
Februar:
De to New Yorker-berømtheder Joel Frahm og Ari Hoenig

Mandag 6.2 : Dr. Jive News .
V/Dr. Jive.
Mandag 13.2: Ronnie Boysen møder
den gyldne tråd.
V/Dr. Jive og Ronnie Boysen
Mandag 20.2: Lunns Corner.
V/Morten Lunn.
Mandag 27.2:”Mystery Train” - The
late and great Junior Parker.
V/ Troels Panild.
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Nyt fra Lokalrådet
Januar-februar 2012
Refshalevej
Som alle andre Christianshavnere er Lokalrådet naturligvis
bestyrtet over det feje og modbydelige overfald på parkeringsvagterne på Refshalevej.
Parkeringsvagterne er faktisk en slags pionerer for en lille smule ret og rimelighed i

vil virke forebyggende.
Prinsessegade

Politikerne: Hellere biler end børn

Lokalplan for Krøyers Plads i høring:

Broerne i Frederiksberg Ret

”Lad Havnen Leve”.
Besøg vores hjemmeside www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns
Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Mit bedste og værste sted på Christianshavn
som det ser smukkest og som

på mange måder....

os et foto.....

Gratis bog
Christianshavns Lokalhistoriske Foren
teknologi nu mulighed for at tilbyde
ronisk bog. Scan vedstående kode med
en telefon eller en tabletpc – så får du
en kopi af bogen. Se også hjemmesiden
www.chrarkiv.dk
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