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Broer i København - på Christianshavn
Jeg synes det er enormt positivt at vi nu får broer
der gør livet lettere for os almindelige fodgængere
og cyklister og er med til at gøre byen mere
bæredygtig!
Jeg glæder mig til at broerne bliver færdige :-)
Best regards
Kim Herforth Nielsen, Architect cand. arch. MAA,
RIBA, Principal

Til Sct. Hans Fest?
Se midtsiderne..........

Hej Kim Herforth Nielsen.
Ja, jeg er også glad for at der kommer en forbindelse mere
mellem Christianshavn og den indre by. Jeg er derimod
slet ikke glad for den løsning, der på brutal vis er blevet
tonset igennem. Mere end 95 % af Christianshavns borgere
vil godt beholde sejlerlivet i kanalen. Det vil blive meget
kraftigt generet af den nuværende broløsning, der krævede
ophævelse af fredningen af det enestående, historiske miljø.
Der har længe foreligget en alternativ løsning med
en tunnel under kanalen. En løsning, der over en 30årig periode ville være billigere end den nuværende
miljøødelæggende broløsning! Og som er langt mere
bæredygtig, end den løsning du hylder. At man ikke har
taget tunnellen alvorligt, er for mig en skamplet på det
kommunale styre.
Venlige hilsener
cand. polyt., christianshavner
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Hvem skal have Havnens
Pris?
Hvert år på Christianshavnerdagen (1. lørdag i september)
uddeler Lokaludvalget ”Havnens Pris”, der består i 1,- kr
pr. Christianshavner. Pt opgår dette i knap 11.000 gode
danske kroner.
Prisen gives til en Christianshavner, der har ydet en
indsats ud over det normale for det fælles bedste her på
Havnen. Medlemmer og suppleanter til Lokaludvalget kan
ikke indstilles.
Men ellers kan du - som borger på Christianshavn - indstille den, du mener har gjort sig fortjent til anerkendelsen.
Din indstilling skal være Lokaludvalget i hænde senest
15. august - du kan maile, skrive som du vil (se adresser
andetsteds i bladet). Lokaludvalget vil så i sit augustmøde
udpege prismodtageren.

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 18. juni på Torvet kl.19 til 20.
Der kommer Loppemarked
den 2. juni.

på Torvet lørdag

Venuspassage:

mellem solen og jorden. Det begynder over Nordamerika og
afslutningen kan ses, hvis himlen er klar, over Danmark fra

Wabber skal giftes...nej ikke nu til morgen,

men den 20. august kl. 12.00 i Vor Frelser. Hvad der skal
ske efter vielsen får man at vide netop da,
Vi ønsker bruden, Jeanette Duun og gommen, Søren
Christensen, altså Wabber al mulig lykke og tilfredshed i
livet fremover.
Kærligst redaktionen

Carlo hedder ikke Orla

Christianshavnerprisen
2012
Prisen uddeles ved en reception i Beboerhusets
café den 20. juni kl. 17.00 og alle er meget
velkomne til at komme og hylde årets prismodtager, Kirsten Sørensen
Christianhavns Beboerhus Forening har på generalforsamlingen i år valgt at uddele Christianshavnerprisen til
Kirsten Sørensen.
Prisen uddeles til en christianshavner, der ved civil ulydighed, socialt engagement eller almindelig sprælskhed har
gjort livet lysere for folk i bydelen.

Kirsten at besøge Fedtekælderen, i begyndelsen sådan fra
tid til anden, når hendes daglige arbejde og hendes mand

fortalte jeg, at cykelkælderen i Prinsessegade 52 lukker, og
omtalte den seje cykelsmed som ”Orla”. Det var en kæmpe
brøler som jeg undskylder rigtig meget for, cykelsmeden
hedder altså ikke Orla men Carlo Wilhelmsen.
Marie Markus

BIEN´S Dag
Lørdag den 2. juni 12 til 20
Ved Milepælen, ved hjørnet af Chr. havns Voldgade/
Torvegade
Der bliver festlig underholdning for børn og voksne. Mad
og drikke.
Udlodning på festtegn som kan købes hos:
Kanal Bodega, Falken, Høvlen, Eiffel Bar, Fingerbøllet,
Stærkodder, Rabeshave, Malmø kldr., Samt på pladsen på
Bien´s Dag

gøremål i Fedtekælderen, for år tilbage var hun også med
børnene på sommerlejre.
I en hel del år var Kirsten ansat på B&W Motorfabrik, som jo
lå der, hvor det nu hedder Christiansholm. Her var hun ansat
i kontrolafdelingen og kontrollerede motordele med ultralyd.
Som et kuriosum skal nævnes, at Kirsten nu er begyndt
at lære sig engelsk, hun går på kursus én gang om ugen, for,
som hun selv siger, er det aldrig for sent at lære noget nyt,
hjælper en ung afrikaner med på kurset, Hun oversætter
fra engelsk til tysk, da denne unge mand kun kan tysk. Nu
er Kirsten færdig med første semester for at fortsætte med
andet, det glæder hun sig gevaldigt til.

BIEN´S Skovtur
Lørdag den 1. september
Afgang kl. 9.00 præcis fra Kanal bodega, Overgaden Oven

hos Kanal Bodega, Falken, Høvlen, Eiffel Bar, Fingerbøllet,

EFTERLYSNING:
af Amager Fælledvej/Sundholmsvej er der fundet en
Jack&Jones herrejakke med disse effekter i lommerne
bl.a., se billede herover. Der var også andet i lommerne
som rette ejermand selv ved og som skal oplyses for at få
jakken udleveret.
onsdag den 23. maj 2012. Politiet har så sendt den videre
til Hittegodskontoret på Slotsherrensvej 113 i Vanløse. Tlf.
Tors. Kl. 09-17.30, Transport: S-tog til Islev / Bus 12 og 22.

Katrine Sidenius Hartling 1946 - 2012
Katrine døde den sidste dag i april efter lang tids svær sygdom. Hendes livsvilje var stor og legendarisk, men til sidst
måtte hun give op.
Katrine blev uddannet som læge og specialiserede sig i
gynækologi. Hun var som ung aktiv i kvindebevægelsen,
”rø ds trøm pe ” og
boede i en periode
i kollektivet ”Maos
Lyst”.
Hu n var med forfatter af bogen
”Kvinde kend din
krop ”. Hu n var i
for Lægeforeningens
etiske udvalg, aktiv
i Amnesty Internationals lægegruppe
mm. Hun var stærkt
engageret i oprettelsen af Det Nat i on al e Vi d en og
Behandlingscenter
for Vol dtægtsofre
på Rigshos pi talet
og var overlæge på
centret 2001-08.
Katrine boede i
si ne sen es te år i
Overgaden neden Vandet, hvor hun fra sin lejlighed og
altan holdt af at følge livet i og langs kanalen og føle pustet
fra verdenshavet. Hun var til det sidste et dybt engageret
menneske, som det altid var udbytterigt at være sammen
med. Hun havde en stor familie- og vennekreds, som mødte
talrigt frem til en bevægende bisættelse i Christianskirken.
- Katrine var en ganske særlig kvinde.
Peter M

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Februar
Marts
April
Maj
Juni
Sept.
Oktober
November
December

19. januar
23.februar
22. marts
19. april
24. maj
16. august
20. sept.
18.oktober
22. november

Deadline
stof
21.
25.
24.
21.
26.
18.
22.
20.
24.

januar
feb.
marts
april
maj
august
sept.
oktober
nov.

Omdeles
27.+28. jan.
2.+3. marts
30.+31. marts
27.+28. april
1.+2. juni
24.+25. august
28.+29. sept.
26.+27. oktober
30.nov.+1.dec.

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk
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Kirsten har fødselsdag den 13. oktober hvor hun bliver 85 år,
hun er et livstykke ud over det sædvanlige, det er en fryd at
se hende i bl.a. den meget søde lille kolonihave i Vennelyst.
Tekst & foto: Birte P

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt (ansv.)
Marie Sinius
Ole Ullby
Marie Markus
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Þ± Í(®»²-»²
Î·¹³±® É·²¬¸®±°
Camilla Pedersen
Villi Gardarsson

Banken oplyser, at der er stigende behov for personlig rådgivning og faldende behov for brug af pengeudbetaling fra
kassen. Derfor lukker afdelingen nede i Strandgade nummer tre kassen, sådan at der efter 8. juni ikke kan hentes
kontanter der.
Man kan stadig få kassebetjenign i Kongens Nytorv
Afdelingen, Kongens Nytorv 28 og i Amagerbro Afdelingen,
Amagerbrogade 93.

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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En øjenåbner!
Af Asbjørn Kaasgaard
fotos: Ulla Bo Skovvart
Cirka 45 christianshavnere havde taget imod tilbuddet om
en tur til Refshaleøen, da lokaludvalget den 2. maj holdt
rullende Christianshavnermøde. Første stop var ved Sømineområdet nord for Christiania, hvor lokaludvalgets næstformand Asbjørn Kaasgaard orienterede om tankerne om en
vandre/gangsti fra Langebro til Refshaleøen som et projekt
lem ud til at være, at nogle af arealerne, som stien tænkes
lagt hen over, er privatejet. Ove Løbner fra Danmarks
Naturfredningsforening berettede om fredningsforholdene;
Rikke Christensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen fortalte
om en sådan sti i forhold til den kommunale planlægning,
mens Johanne Leth Nielsen orienterede om Friluftsrådets
den ønskede sti. Men måske er der penge til affaldsspande
og borde+bænke langs stien, foruden skiltning.
Galleri og beach-volley
Bussen kørte videre til Yard Gallery på Refshaleøen, hvor
galleriejer Anette Holmberg og Refshaleøens Ejendomsselskab var venlige værter for en orientering om anvendelsen
af det gamle skibsværft, mens man afventer byudviklingen.
Yard Gallery viste sig at være et høj-klasset galleri midt i det
hele med netværk til lignende gallerier andre steder i verden.
Blandt naboerne til galleriet er CPH Beach, som stort
set ved egen kraft er ved at få skabt et beachvolley-miljø
langt fra alfarvej med ca. 800 medlemmer. Mette Baastrup
fortalte, hvordan man arbejder på at få skabt en klubånd og
hvordan man får det til at løbe rundt
økonomisk, bl.a. ved udlejning af baner
til institutioner og skoler.
Havnebus og rumraketter
Claus Hovmøller fra Refshaleøens
Ejendomsselskab redegjorde for selskabets virke. Byudviklingen af området kommer tidligst i 2023, så indtil
da søger man at tiltrække kreative
iværksættere inden for forskellige
brancher og har også øje for, at der skal
infrastruktur til. Derfor er man langt
fremme med planerne om at få etableret et busstoppested på Refshaleøen
til havnebussen; det skulle gerne være
på plads inden for de næste måneder.
Endelig kom Peter Madsen og fortalte
om hans og CPH Suborbitals anvendelse af lokaliteterne på Refshaleøen:
Førhen til bygning af ”håndlavede”

undervandsbåde til
eget brug og nu til bygning af rumraketter,
ligeledes til eget brug!!
Vildt fascinerende!
Oplægsholderne udviste et dejligt gå-påmod med hensyn til en
kreativ anvendelse af
Refshaleøen. Det var
noget af en øjenåbner
for christianshavnerne
at opleve, hvad der
foregår i deres egen
baghave.

Bussen kørte videre til Halvandet yderst på Refshaleøen, hvor
deltagerne i mørkningen summede over, hvordan Christianshavn kan få den ønskede stiforbindelse ind i kommunens
prioritering og hvordan lokaludvalget kan understøtte de
midlertidige aktiviteter på Refshaleøen.

Vor Frelsers spir Christianshavns vartegn
Vor Frelsers kirkes spiralsnoede spir har i mere end 250
år været Christianshavns meget synlige vartegn. Opført i
1750-52 efter tegninger af Laurids de Thura, på daværende
tidspunkt hofarkitekt for Frederik 5. Han var en af 1700-tallets ledende danske arkitekter, og han arbejdede i permanent konkurrence med tidens andet store navn, hofarkitekt
Nikolaj Eigtved.
Skt. Ivo kapellet på Roms universitet, La Spienza. Der var
her imidlertid tale om et kompakt, lavt spir uden større elegance. Thuras geniale idé bestod i at trække spiret op som
en proptrækker til det slanke ca. 90 m højde spir vi kender,
og som har prydet den københavnske himmel siden.
Uforlignelig og enestående i al sin skønhed, en guddomSkyline”. Siden sin opførelse et sømærke for sejlskibe på
vej til København, og i dag for de store krydstogtskibe.
Kobberdækningen og de forgyldte dele matcher hinanden
harmonisk - omend det i aftenbelysningen afsløres, at ikke
alt det gyldne i dag er bladguld, - noget blev erstattet af
maling i den seneste renoveringsrunde.
Tårnet var også i mange år hjemsted for byens vægtere,
der skulle varsko om eventuelle brande på Christianshavn.
Lykkeligvis nåede hverken de to store brande i 1728 og

1795 eller englændernes bombardement i 1807 over til
Christianshavn.
Gymnasieforeningen på Christianshavns gymnasium hedder
«Under Spiret», og mange er de gymnasieelever i tidens løb,
som i et anfald af kedsomhed i undervisningen, har stirret ud af vinduet og hentet inspiration fra det snoede spir.
Tankerne ledtes ligesom i en spiral mod de højere sfærer.
Himalayas skråninger. Som et stadig anråb af højere magter:
Fat barmhjertighed med os dødelige hernede.
Spiret har både inspireret litteratur, f.eks. Jules Vernes
Kjærulff-Schmidt og «Himmelstigen» af Niels Vest.

tianshavnere, utallige er de steder i bydelen, hvor spiret
dukker op mellem husene. Skønt i en sommerdags belysning
og ligeledes i en vinteraftens elektriske projektørlys. «Og
det drager vore hjerter og vort sind mod himlen op», som
der står i en kendt sang i en anden sammenhæng. Spiret er
en kilde til daglig inspiration for mange, - også for os, som
er så heldige at have det i synsfeltet ud af vore vinduer. Vi
priser den skaberkraft som Laurids de Thura udfoldede i en
enestående stjernestund - og nyder synet.
Peter Mark
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debat & læs
Hjælpen skal komme
inden det er for sent
Af Henrik Appel Esbensen, medlem af Socialudvalget for S
Alt for mange mennesker i Københavns Kommune sættes
ud af deres lejlighed – ofte med fatale konsekvenser til
følge. Udsættelserne sker som oftest, fordi der ikke bliver
betalt husleje.
Det vil Socialdemokraterne nu forsøge at ændre på! Derfor
stiller vi forslag om, at Socialforvaltningen ændrer deres
praksis på området for udbetaling af enkeltydelser til
mennesker på kontanthjælp.
Vi mener, at det er tvingende nødvendigt at praksis
ændres på området, så tingene ses i større perspektiv end
tilfældet er i dag. Det er langt dyrere for samfundet som
helhed – og især for Københavns Kommune – at mange

også kan bruges til at hjælpe med huslejerestancer. Det
skal være muligt at få hjælp til at betale og administrere
sin husleje.
Der er naturligvis ikke tale om en gavebod – udgangspunktet
skal altid være, at man også skal betale sin husleje med
kontanthjælpen. Men desværre sker det, at uforudsete
hændelser og begivenheder fører til, at kontanthjælpen ikke
slår til – eller at der slet ikke bliver udbetalt kontanthjælp,
fordi kravene til udbetalingen (f.eks. fremmøde på
Jobcentret) ikke er opfyldt. Og kommer man bagud med
huslejen – så begynder den kedelige spiral nedad; i værste
fald fører den til udsættelse af boligen.
Socialdemokraterne mener, at vi skal hjælpe, inden det
går så galt. Den enkelte sag skal vurderes nøje, og i hver
tilfælde skal det overvejes, hvorvidt akut økonomisk hjælp
kan udbedre situationen, så vi ikke pludselig står med
en hel familie, der er sat på gaden. Det må være muligt
at hjælpe disse i forvejen udsatte mennesker, så de ikke
risikerer at miste hele fundamentet for et ordentligt liv.

Mere hjælp til byens
svageste børn
Af Trine Schaltz, børneordfører, SF og Anne Vang, børneog ungdomsborgmester, S.
Hver dag bliver der ydet en kompetent og engageret
indsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver. Vi er
med rette stolte af byens pædagoger, der energisk og med
høj faglighed gør deres bedste for at give børnene en god
hverdag, mens mor eller far er på arbejde.
Mange har i den seneste tid benyttet lejligheden til at stille
spørgsmålstegn ved vuggestuepædagogernes evne til at
udføre deres arbejde. I København er vi ikke i tvivl.
Vores pædagoger er dygtige, og deres faglighed fortjener
at blive taget seriøst. Men som politikere kan vi hjælpe
pædagoger og institutioner gennem en tydeligere
prioritering af midlerne, så der også i institutioner med
mange svage børn er ressourcer nok.

Der kræves ikke en ændring af loven på området – blot en
ændring af den praksis, der gennem de seneste år er blevet
mere og mere restriktiv – med kontanthjælpsmodtagerne

Vores mål er derfor at arbejde for en social
omfordelingsreform for vores daginstitutioner, der betyder,

budgetter.
For yderligere oplysninger kontakt Henrik Appel Esbensen
2469 2838

børn skal ses og høres - og vi har en særlig forpligtelse over
for de børn, hvis forældre ikke har ressourcer til at lære
dem at klare sig videre i livet. Desværre er der ofte mindst
tid til netop de børn. I nogle børnehaver har børnene

gaden. Derfor skal der være mulighed for, at enkeltydelser

af mor eller far. I andre børnehaver er der socialsager på
rigtig mange af børnene, der skal ansættes tolke til at
kommunikere med forældrene, og der bruges rigtig mange
kræfter på at lære børnene basale færdigheder for at klare
sig socialt.
ansat for at klare opgaven. Derfor skal vi lave en egentlig
social normeringsmodel. Det betyder ikke, at der er
institutioner, der skal have frataget midler fra det budget,
de arbejder med i dag. Men det betyder, at vi vil arbejde
række sociale kriterier – præcist som vi i dag allerede gør
det på folkeskolen.
Det er ikke uretfærdigt over for de børn, der kommer fra en
tryg baggrund og i mange tilfælde er fyldt med ressourcer.
Men det vil være uretfærdigt over for dem, der har det
svært, hvis vi ikke tør give dem det ekstra, der skal til.

Røveriske overfald
Vi har modaget vedl. (indsenderens identitet er red. bekendt):
Der har indenfor den sidste måned været mindst 4-5
overfald og røveri på både unge og ældre mænd her på
Christianshavn. De er alle begået af 2 mænd af anden
Overfaldene er sket ved aftenstid på dage, hvor der ikke er
så mange mennesker på gaden - altså ikke i weekenderne.
Overfaldene er sket omkring Frelser Kirke,Prinsessegade,
Dronningensgade, Sankt Annæ Gade og Overgaden neden
Vandet.
Det er jo en ret trist tendens, hvis det er de samme 2 fyre,
der har slået sig ned med henblik på fast forretning af den
karakter her på havnen.
Så hvis du har bemærket noget mistænkeligt eller bliver
opmærksom på noget, så giv en melding til Station Amager.
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Billedet viser det skønne kig mellem Christianshavns Kanal og Nyhavn, som forsvinder, hvis
Københavns Kommunes lokalplanforslag for Strandgade Nord vedtages uændret. Foto: Ingolf Jensen.
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Demokratiets temperatur nær grundlovsdag
Om ganske få dage er det
grundlovsdag, og mange
af os skal ud for at fejre
demokratiet. Umiddelbart
lader det dog ikke til, at
der er så meget at fejre,
som man kunne ønske.
For få dage siden, den 31.
maj, havde folketinget sin
endelige behandling af EU’s

betydelig del af disse var
bl.a.
Retsforbundet,
Enhedslisten
og
Konservativ
Ungdom
næsten 35.000 underskrifter
for
en
folkeafstemning

hvor

Folkebevægelsens

måneder.
Når det er vigtigt at fejre
grundlovsdag, som også
folkebevægelsen gør det
Gammeltorv, er det ikke
kun en fejring. Det er lige

hvor vigtigt det er at bevare
sit engagement i samfundet.
Demokratiet er ikke noget,

Johanne L. Kristiansen
Folkebevægelsen mod EU
og
medlem af lokalkomiteen

for alle, men noget, der til

der
binder
kommende
folketing til at føre én
Politikken
enig eller
den skal
ændre ved

kan man være
uenig i, men
være mulig at
at vælge andre

skal ikke låses fast – og
befolkningen.
Selvom vi i skrivende
stund ikke kan være sikre
får den folkeafstemning
som befolkningen ønsker.
Folkebevægelsen
mod

Busbaner
er godt men på
Havnen?
Torvegade,
eller
”motorvejen” som mine
venner udefra kalder den,
Ikke bare er den besværlig
svær at få til at ”gro”. Det
er stort set kun bagere,
kaffebarer og andre To
Go forretninger der kan
udnytte den myldrende og
ufremkommelige gade. Den

hvis der var afskærmet til

forventninger. En idé kunne
være at sløjfe busbanerne og

Ù®(²¬ Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²
Ý¸®·-¬·¿²-¸¿ª²»®³(¼» êò Ö«²· µ´ò ïçòíðô
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ŒÜ» Ø:²¹»²¼» Ø¿ª»®Œ
ß²²»óÓ»¬¬» É»¸³$´´»® º®¿ Ó·´¶(°«²µ¬»¬
µ±³³»® ³»¼ ·²-°·®¿¬·±² ¬·´ »²
¾§º±®¹®(²²»´-» ¿º Ì±®ª»¬
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Det vil sænke støjniveauet
lettere for de handlende at
smukt det fx kunne blive
til jul, med lys i de nøgne
mandag, med små grønne
den store dunkle gade det er
i dag.
Med lyssignaler i hver ende
af gaden, der lader busserne
slet ingen grund til at have
stykke, i en af Københavns
ældste og smukkeste bydele.
Hans Peter Munk
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Deltag i ”Sommerbogen 2012” på Christianshavns bibliotek
- for børn i 2. til 6. klasse –
hjemme eller i sommerhus i sommerferien, er det
dejligt med en god bog. På biblioteket kan du deltage i
Sommerbogen.
Du skal læse 5 bøger og skrive en anmeldelse. Bøgerne
vælger du selv. Du kan læse en fagbog om raketter, en
roman om heste, kærlighed eller bander, det er helt op til
dig. Har du brug for et godt læsetips, spørger du bare en
børne-bibliotekar.
Sådan gør du:
Kom op på biblioteket og meld dig til.
kan du frit vælge en bog mellem de udstillede gavebøger.

Sommerbogen begynder 18. juni og slutter 17. august
Velkommen på biblioteket – også i sommerferien!!

udendørs sauna med tilhørende badestamp. I sommersæsonen tilbyder den tilhørende café og bar, udendørsservering
med sol hele dagen!
De rustikke lokaler under broen, har en udpræget hyggelig
stemning med masser af potentiale. ”Der er allerede booket

Venlig hilsen
Børnebibliotekarerne på Christianshavns Bibliotek
Dronningensgade 53 - Telefon: 32 54 64 78

undergrundsfester, bryllup, events og udstillinger og vi er
åbne for forslag fra folk som har lyst til at benytte lokalerne
Schmidtsdorff, entusiastisk.
Kayak Republic har udover kursus og ture i havkajak,
opbevaringsplads for folk som har brug for et trygt sted til
at opbevare deres kajakker. Alle med opbevaringsplads kan
delta gratis i mandagens ro-med-ture. Her er mulighed for
at møde og aftale ture med havkajakroere fra hele byen
og samtidig slappe af og nyde sommeren i strandstolene
i sandet. Man må gerne lægge til fra vandsiden hvis man
kommer sejlende i sin kajak eller båd, hvor man kan vælge
om man vil have sin kaffe ”to stay”, ”to go” eller ”to sail”.
”Vi håber på at tiltrække lokale såvel som turister og

Til glæde for Christianshavnere og andre i omegnen, har
sommeren åbnet med et nyt rekreativt tilbud på havne-

som også kan afsløre at der i løbet af sommeren arrangeres
koncerter i den store garage som stedet også huser.
Som sin egen form for kanalrundfart, lægger Kayak
Republic ud med sin egen City Tur i havkajak hver dag
hele sommeren. Turen går selvfølgelig gennem Christianshavns kanal. Man tilmelder sig på hjemmesiden
kayakrepublic.dk.
Følg ellers med på aktiviteterne på facebooksiden.

lokaler under Knippelsbro langs kanalen på Børskaj. Her er

tekst og fotos: Ida Ween

Nyåbnet oase i havnen

MUNK – Way of living...

på Christianshavn

For en måneds tid siden åbnedes dørene til en
ny butik på Torvegade. I nr. 25, hvor Paradis
Blomster tidligere har ligget, kan man nu
lækkert, funktionelt og eksklusivt deaf det bedste inden for primært skandinavisk
design. Og eksklusivt er det også i den forstand, at visse varer som det eneste sted i DK,
kun forhandles her.
Butikken hedder MUNK, og bag står et par
lokale drenge, Martin Rask Nielsen og Hans
Peter Munk. Førstnævnte har bl.a. stået for
en større håndværksmæssig indsats, der har
fået de gamle lokaler til at fremstå funklende
og indbydende. Men det er Hans Peter Munk
der til dagligt kører butikken og han har med
Muuto, et rigtigt godt kendskab til nutidig,
nordisk design. I forbindelse med hans
tidligere job, har han rejst og besøgt mange
forskellige designbutikker, og det er netop

Der blev hurtigt fyldt op med mennesker i den lille butik til åbningsreceptionen

her at Hans Peter Munk blev inspireret til at åbne sin egen
personlige butik, her i bydelen som de begge, med deres egne
ord, holder så meget af. Faktisk kunne de ikke forestille sig
at åbne butik andre steder i København!
Tillykke til de nye butiksindehavere. En del af butikkens
udvalg kan også ses på: www.munkshop.dk
Tekst: Marie S, Foto: Munk
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Christianshavn
vokser videre
Nu også på Margretheholm, hvor Sjælsø nu bygger sorte tre
etagers ”byhuse” af præfabrikerede moduler med træ som
bærende element ved Lynetten og op til lystbådehavnen
Margretheholm Havn. På grønningen, der støder op til disse,
ses mange legende børn.
Mod øst vil nybyggerierne blive skærmet mod støj fra
Amagerværket og Amagerforbrænding med vold, beplantning og støjvægge med udsigtspladser og taghave. Delvis
dækket af dette er det planen at opføre en 8 etagers vinklet
boligblok fra grønningen til Refshalevej omkring et punkt
øst for 1. Redan.
Byhusene vil alle være energimærket ”A” og opfylder
kravene til lavenergiklasse 1- De forventes at opfylde
kravene til lavenergiklasse 2015.
Når området er fuldt udbygget, forventes det at rumme
180 byhuse på 111, 126 og 138 kvadratmeter samt 456
er erklæret bevaringsegnet, skal ombygges til at rumme
ungdomsboliger og erhverv, ligesom en dobbeltvinklet blok i
den sydligste del ud til Margretheholmsvej og Forlandet efter
planen er afsat til erhverv. En blok med byhuse ud til Margetheholmsvej er afsat til blandet bolig og erhverv. Måske
der bliver plads til dagligvarehandel, da de efterhånden et
par tusinde nye Christianshavnere ellers får langt at gå, når
de skal købe en karton mælk.

For tiden har området udkørsel til Refshalevej, og senere
Vermlandsgade til fordelingsrundkørslen Christmas Møllers
Plads. Det vil givetvis medføre nogle trængselsproblemer,
når den nye boligbytrafik skal blandes med den tunge

last- og tankbiler, der skal til og fra Prøvestenen. Trygt at
vide, at et par politiske partier i forbindelse med debatten
”Trængselsringen” garanterede, at der ikke er trængsel i

tekst og foto: owu

Maj 2012 i Lokaludvalget
Jeres udvalgte er ikke uden beskæftigelse. Tværtimod, den
ene tids- og arbejdskrævende lortesag vælter ind efter den
forrige, og en række frivillige, assisteret af et overbebyrdet
sekretariat, forsøger at holde trit med begivenheder, der
vælter ned over vore øren fra organisationer med masser af
manpower. Og al erfaring viser os, at den sikreste måde ikke
og råbe, at vi bare ikke vil være med. Så bliver vi kørt over
hver gang. Vi har til gengæld en række positive erfaringer
med, at de gange, hvor vi har kunnet levere sagligt velargumenterede, gennemarbejdede indspark, har vi en væsentligt
højere succesrate. Ikke at det er lykkedes hver gang – vi er
kun et mindre hjul i det store politiske system. Men det er
krævende – stadigvæk – det er i stort omfang frivillige aktivister. Og tilliden hos vores hovedmodpart (og det er jo de
kommunale forvaltninger – LU er selv en del af systemet)
hænger også sammen med at kunne sætte ét ansigt på, hvem
der er den kompetente forhandler.
Vore standardsager kører deres mere eller mindre skæve
gang: Broerne når nok at blive opført inden retssagerne
er afsluttet. Dette indebærer – dybt hjertesuk – at skidtet
nok bliver stående. Der er ingen præcedens for at pålægge

bedre) – men dels har de næppe sådanne beløb, dels vil det
være ødelæggende for at rekruttere til det politiske system.
Og når vi snakker om manpower, så skal vi have en ny
bydelsplan færdig. Det er – ligesom sidst – et stort arbejde.
Og vi er kun 23 valgte + 46 suppleanter – og alle har masser
af andet at passe. I skrivende stund har vi 13 arbejdsgrupper – et par nye foreslås oprettet på næste møde. Der savnes
tapre frivillige. Det er lykkedes at få en del input til den
nye bydelsplan – men ressourcerne er blevet hårdt spændt
for. Hertil kommer, at LU – som kommunal instans – skal
leve op til basale forvaltningsretslige normer. En af dem
er: ingen myndighed uden parlamentarisk ansvar. Da også
ikke af BR godkendte personer deltager i arbejdsgrupperne,
kan disse ikke have selvstændigt ansvar – men må søge
deres indstillinger bekræftet i plenum. Og uanset, hvem
der er med i arbejdsgrupperne, må det altid være LU, der
er det overordnede organ.Hvilket i øvrigt er sund fornuft
under alle omstændigheder – der skal ikke kunne opbygges
”småstater i staten”.

100-millioners klassen. Tendensen er snarere, at nok er der

af Christianshavn. Med forårets/sommerens komme, har
udestillingerne bredt sig hinsides enhver fornuft. Ønsker vi
ikke at blive et ubeboeligt frilandsmuseum, er det på høje
tide at få gældende regler respekteret – et initiativ er på vej.

der ikke straffer sagesløse skatteborgere. Man kunne så
foreslå at lande den hos ansvarlige politikere (der kunne vide

Modstridende byggeprojekter: Som I vil vide, er der pt i området ved den østlige ende af Prinsessegade hele 6 (eller er

det 7?) kommunale byggeprojekter på vej. Projekterne spiller
ikke ret godt sammen – til en vis grad umuliggør de faktisk
hinanden! Måske fordi, det er 3 forskellige forvaltninger,
der har hver deres projekter. Chr.havns LU har tilbudt at
være værter ved et møde, hvor vi arbejdede med at koordinere projekterne, så de ku lade sig gøre uden at spænde
ben for hinanden, og hvor de kunne blive til max glæde for
borgerne. 2 af de involverede forvaltninger var positive –
men teknik- og miljøforvaltningen mente, at det havde de
udmærket fod på selv (mærkeligt – deres projekter synes at
have meget lidt forbindelse med de øvrige forvaltningers).
Sagen er ikke død hermed. Jeres lokale LU vender tilbage
– det er vigtigt, at forvaltningsmæssig prestigefnidder ikke
hindrer optimale løsninger.
LU havde en spændende excursion til ”Udkantschristianshavn” = Refshaleøen mm –læs mere andetsteds i avisen.
Prisessegadefest: i sit forrige møde bevilgede LU er underskudsgaranti til at afholde en vejfest i Prinsessegade 25.
Maj. Meningen skulle være at demonstrere, at Prinsessegade
ikke kun er et sted, man kører igennem, men også rammen om rigtig mange menneskers liv. Tilsyneladende er
den handlekraftige initiativtager blevet mødt med masser
af benspænd, såvel hos politi som hos kommune. Men det
sidste nye går ud på, at festen bliver en realitet 15.juni. Så
reserver dagen. Følg med på vor hjemmeside for ændringer
– og god fornøjelse!

Skibladner II,
jubilerer
På det ene foto ses Anvar Tollan gå ombord,
træsko. Den blev tabt af en anden avisaktivist
ved ilandstigningen.

FDF København fejrede den 28. april at de i 50 har sejlet
rundt med Skibladner II
Skibet blev bygget i 1897 i Odense og det er fantastisk at denne smukke
galease stadig sejler rundt på vandet, med håbefulde børn og unge. Et
par af avisens aktivister gik ombord den 28. april for at ønske til lykke
med jubilæet. Vi håber at høre meget mere fra det gode skib.
tekst og foto. Marie Markus

OPHØRS UDSALG
Gør et kup i KINESERIET
Alle de lækre varer på udsalg
Torvegade 55 - Christianshavn - Tlf. 321 68986 - kineseriet.dk
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Ovengaden oven Vandet havde kortvarigt besøg af intet mindre end 5 eddersmarte
små Citröener i festlige farver og øjenvipper over forlygterne, samt 5 unge smukke
chauffører, hvis mission var at samle folk op på gaden, der kunne have interesse i at komme
ind i illum og beskue franske fristelser lige fra parfume til helseprodukter.
Den nyåbnede forretning skal have butikker rundt om i landet, og de unge mennesker holdt
middagspause med cafèlatter fra Kanalbodegaen.
Mortan Konoy

Vagthuset
får nyt
gulv
Vagthuset har fået et helt nyt
gulv og vinduerne er renoveret.
Her ses et par håndværkere
i sving, støttet af et hold
aktive aktivister, der puster
mange udstillingsgenstande.
Ombygningen er kommet i
stand efter en stor donation fra
Veluxfonden og Nordeafonden.
Se resultatet hver lørdag
mellem kl. 13 og 15

Asbjørn Kaasgaard
Christianshavns Lokalhistoriske
Forening og Arkiv
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Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris
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Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21
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Sommer ved
Kanalen
Vor trofaste bidragyder, Mortan Jakobsen (er det stavet rigtigt
denne gang?) har været ud og indfange et par stemninger ved
Kanalen.

Og Lokalrådets pris gik til......

MARIE MARKUS!
- der vil være kendt, bl.a. som en af de 3 tovholdere på nærværende avis. De to øvrige
tovholdere, Jane Lytthans og undertegnede, har jo fået rodet os ind i rigtig meget andet
- så når det bliver tur til den meget tidsrøvende (men også spændende) opgave at være
tovholder, så er vi rigtig glade for en trofast kollega, der sidder - før, efter og under - og
tømmer mail, lægger på plads i arkiver og mapper. Uden Marie ville livet på avisen
være rigtig svært!
Også uden for avisen er Marie en af de seje kvinder, der gør livet rummeligere for andre.

Sommer’s Høreklinik

Tekst & foto: poul

Høreapparater fra Interton

Sommer på Christianshavn
Den 4. juni åbner
Charlotte Sommer ny høreklinik
på Christianshavn.
Alle er velkomne kl. 10-17.

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91

Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21
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TIP TOP: Hvor VILDT!
”Toppen”, Døttreskolens fritidsordning
har også i dette skoleår haft mange spændende
aktiviteter, og nogle af de mest populære har bestemt
været dem, hvor store som små har kunnet opleve med
alle sanserne: Se, høre, føle, smage og lugte - og så den
sjette: Mon ikke jeg tror, jeg godt kan lide det? Jeg prøver!
I bedste ”fra-jord-til-bord-stil” har vi hveranden onsdag
haft ”mad over bål”.
Vi har lavet noget så forskelligt som popcorn, tomatsuppe
vilde råvarer.
Nogle af de rigtig gode dage var nemlig dagene med
den rigtig vilde madlavning.
Før vi gik i gang med at tilberede fasanerne, fortalte
jægeren, Andreas, om dyr og planter, og så kunne vi
begynde på tilberedningen: plukningen og stegningen.
Også vildgås og fasan har stået på menuen, og som
garniture har vi haft forårsløg, tranebær og svampe. Som
lækre, og appetitten hver gang stor.
” Mad over bål” er virkelig et hit.

Tekst og fotos:
TOPPEN v/
Ch.

Bedsteforældredag
Traditionen tro indbød vi i marts bedsteforældrene til
eftermiddagskaffe og kage. Der er altid virkelig hyggeligt,
og så er der jo mulighed for at få et opdateret indblik i
børnebørnenes skole- og fritidsliv.
I år lavede vi et skrotværksted, og så kunne alle
generationer samarbejde - og det med smittende
kreativitet. På kirkepladsen bød vi på varm kakao over
bål og snitteværksted, og på Toppen var der indendørs
servering og også dér hyggelig syslen med ”skabninger”.
Særligt farfædrene mindedes barndommen med kniv og
træ i hånd, og de gav selvfølgelig hellere end gerne
en hånd med. Men uanset om man var indendørs eller
udendørs, var det tydeligt at se, at der blev hygget og
samarbejdet på tværs af generationerne.

Og så glæder vi os til august, for næste
skoleår fortsætter vi med ”mad over bål” ...
men har også planlagt et indendørs
Madværksted
hvor Toppen i skolens nye, lækre køkken fokuserer på
økologisk jordbrug og børnenes livretter. Toppens 2. og
3.klasser vil på skift tilberede og bage deres livretter og
præsentere dem for os andre - nærheden til Noma og andre
inspirerende spisesteder forpligter!
Og for at fastholde også disse ”memorable moments” har vi
planer om at skabe et

Medieværksted
Toppen nyeste tiltag er et medieværksted, hvor børnene
forældre. Vi sysler også med idéer om at lave et Klubblad sammen med de større børn, etablere en ugentlig
børneradio med børnenyt og musik, samt anvende skolens
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