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Foto: Susanne Mertz, der fylder 70 i denne måned. Tillykke!
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En karakteristisk Christianshav-

Tillykke

kun tre dage før fejringen af sin
75-års fødselsdag.

Kæmpe stort til
lykke til de kære
folk i have 47

en blev betragtet som lidt af

Husk at ......
Miljøbilen kommer på torvet
den 15. feb. kl. 19.00-20.00

Rudi Roedel fylder 75 år
i de mange år siden da, haft
glæde af Rudis altid venlige
og imødekommende gemyt.
Hjerteligt stort tillykke fra Jens
og vennerne

Kære Rudi
Den altid muntre og ungdommelige østriger kom som ung
knægt til København i starten af 60erne. De unge dejlige
piger på Christianshavn
fristede og et par år senere
gik turen over Knippelsbro.
Her på Christianshavn har vi

Du ønskes et stort varmt og hjerteligt tillykke
med de 75 år.
Kærligst
Kristine
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Christianshavns seniorkluboplevelser for 60+
Hver mandag kl. 12.00 i
mødelokalerne A&B, hal C
Arsenalvej 6

Gunnar Bloch-Petersen delte
de sidste 15 år af sit liv mellem Halvtolv på Arsenaløen,
Christianshavns kanaler og
Kløvermarkens Tennisanlæg. Altid i bevægelse, med
stort overskud for andre
mennesker og med evnen til
at begejstre og skabe festlighed omkring sig. Dette
koblet med evnen til at organisere gjorde, at Gunnar
bliver svær at erstatte som
ægtemand og far, som nabo
og ven, samt de steder han
var aktiv.
I mange år var Gunnar
formand for Christianshavns
Travaljelaug - en post som
også indbefattede det sure
slid med ofte egenhændigt
at klargøre og istandsætte
de sm ukke og historiske
rofartøjer. Gunnar var en
ihærdig indpisker som rorsmand, og mange vil have set
den lange mand i rød trøje
stævne ned langs kanalerne.
Gunnar tog mere end en tørn
i lokaludvalget, og han blev
hurtigt integreret, selvom
han som holmenbo fra start-

ære der tildeltes, fordi
hun lige siden fristadens
start har bakket op med
et stort engagement. Her
står hun på scenen i Den
grå Hal på Christianias
fødselsdag d. 26. sept
2011, hvor fonden erklæredes og aftalen om
købet af en stor del af
Christiania var underskrevet.
Foto: Nils Vest
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Michael Lerche Nielsen,
Halvtolv 31

- Da Fonden F ristaden Christiania blev
oprettet i 2011 blev Anne
Marie Helger valgt som

1.2 Klubdag – Generalforsamling
8.2 Forebyggelsescenteret: Bækkenbundstræning
15.2 Poul Kragelund fortæller om Storm P
22.2 (NB Mødetid kl. 10.45) Omvisning på Storm P Museet
inkl. Theodor Kittelsen troldeudstilling
29.2 H.P. Wandell fortæller om dagligt liv i Jesu Tid

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.

har giftet sig og vi ønsker
allesammen et kæmpestort
til lykke med brylluppet og
alt godt fremover.
T&M

Miljøet på
Christianshavn
Vær med i arbejdet for et
grønnere Christianshavn i
Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg. Vi arbejder med alt fra klimaplan til
Ren Voldgrav.
Med hensyn til Voldgraven så sæt kryds i kalenderen
lørdag den 12. marts kl. 1014, hvor vi samler skrald.
D er ko m me r næ rme re
beskrivelse af dagen i martsavisen.

Lokaludvalgets
Miljøgruppe
Gruppen mødes månedligt
og som regel i Beboerhuset,
Dronningensgade 34 – næste
de to velkendte strofer om gang bliver torsdag 11. febdøden og eftermælet, hvoraf ruar kl. 16-18.
den første lyder Deyr fé,
deyja frændur, deyr sjálfr it
sama; en orðstír deyr aldregi,
hveim sér góðan getr. I min
oversættelse bliver det til:
“Rigdom forgår, og frænder
dør. Det samme vil overgå
en selv, men eftermælet dør
aldrig for dén, der har skabt
sig et godt ry.” Gunnar døde
pludseligt og uventet midt i
et af sine mange gøremål - en
død en inkarneret sejlsportsmand kun kan drømme om.
Gunnar skabte sig et fornemt
eftermæle, men vi er mange,
der nu vil savne, at der ikke
blev tid til mere.

Christiania siger tillykke ....
hurra, hurra hurra med de 70

Henvendelsen kan ske til klubbens formand:
Kirsten Mortensen, tlf: 24 22 87 42

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

for ham, og respekten var
gensidig! Det gjaldt endda
folkene bag den selvbestaltede Fredens Havn, folk Gunnar godt kunne lide at dele
sejlererfaringer med, selvom
han ikke ville acceptere, at
nogle få mennesker kunne
annektere fælleskabets herlighedsværdier.
På Halvtolv lagde Gunnar
mange år i andelsboligforeningens bestyrelse, men også
medstifter af Bådlauget og
andre aktivitetsgrupper.
På Halvtolv kom Gunnar
fra starten til at sætte høje
standarder for samværet,
og han praktiserede den
livsfilosofi, at naboer ikke
bare hilser, men også kender
hinanden ved navn. Og han
viste i praksis, at skal fællesskabet fungere, må den
der stikker næsen frem også
yde en ekstra indsats selv.
I det islandske digt Há-

Og så kan I godt indstille
jagten piger. for Camilla og
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Vi samarbejder tæt m ed
Miljøpunkt Indre By – Christianshavn.
For øjeblikket arbejder
Miljøgruppen især med Klimatilpasningsplanens skybrudsprojekter, dvs kom munens planer for, hvad der
kan gøres, når der kommer
store mængder regnvand.
Der arbejdes også med mindre ting som lommeparker,
grønne pletter, grønne tage
samt affaldssortering. Men
alt kan tages op.
Vil du være med til at
deltage i Miljøgruppen eller
bare deltage i enkelte sager,
så kontakt tovholder Kirsten
V Andersen, em ail: kva.
miljo@gmail.com.

Brug dit sundhedskort
som nøgle til
Christianshavns Bibliotek
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Avisen omdeles til alle
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hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Redaktionen består af
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Anne Marie Helger 70

nerskab med Peter Larsen,
men også når der er store
politiske manifestationer til
venstre for midten. Hun kan
formulere sig, stående overfor en tusindtallig demonstration, så alle både griner
og føler varme om hjerterne.
Anne Maries datter Johanne har lige fra starten
bakket hende op med de
smukkeste og sjoveste kostumer, og andre store talenter, især Monsieur Andersen, er siden kommet til.
For Anne Marie udstråler
både energi og sødme, så
enhver, der er så privilegeret
at kende hende, får lyst til at
bakke op.

Hvis der er nogen i dansk
teaterliv, der har kunnet
kombinere stor scenekunst,
mo rsom me uforsk am m e th e de r og e t d ybf øl t
politisk engement af den
røde slags, så er det Anne
Marie Helger. Hun har i
den grad turdet, hvor andre
tøver, uden skelen til hvad
det måtte medføre af opposition og bremse på karrieren indenfor det etablerede
kunstliv.
Anne Marie er vokset op
i et nobelt borgerligt hjem
i Hellerup, startede uddannelsen på Aalborg Teaters
elevskole, sprang fra og
meldte sig i stedet til den
danske teaterundergrund
med start på Jomfru Ane
Teatret og videre over i
Teatergruppen Solvognen.

Som oprører har hun aldrig
været bange for at sige sin
mening, dog ofte pakket ind
i nogle sprogligt ret morsomme uforskammetheder,
så grinet udebliv er kun
sjældent. Anne Marie har i
den grad turdet satse, selv
om det ofte giver skrammer,
hvis man lufter sin mening
om verdens uretfærdigheder
alt for højt. Hendes vedholdenhed fremgår tydeligt af
hjemmesiden www.helger.
dk, hvor man kan se listen
over de mange forskellige
slags optrædener, hun har
disket op med, både på teaHeldigvis har hun med
årene fået et meget stort
p ubl i kum , i kke kun p å
scenen, hvor hun bl.a. har
markeret sig med et part-

Christiania har altid stået
hendes oprørske hjerte nær.
Lige fra starten har hun
optrådt herude, når der er
mulighed for det, og det
har ikke været så få gange
gennem de mere end 40 år,
stedet har eksisteret. Da
fristaden for et par år siden
frikøbe en del af området,
skulle der etableres en fond.
stifter. Valget faldt meget
hurtigt på Anne Marie, som
en person alle herude har taget til deres hjerte. Så d. 26.
september 2011 kunne hun
stå på scenen i Den grå Hal
og fremvise købsdokumentet,
der blev underskrevet i mere
end tusinde me nne skers
påsyn.
Hvis jeg skal give hende
en æresbetegnelse, så foredet oprørske, kunstneriske
Danmark’.
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Christianshavnersken
Susanne Mertz fylder 70 år
Tillykke kæreste Susanne.
Susanne er jo selv til stadig
lykke og kæmpe betydning,
ikke alene for familie og
venner, men i den grad til
lykke for musikken, for kunsten, for kulturen, for græsrodsmiljøet, for Fristaden,
for Danmark og for hele
Christianshavn. Hvad var
Christianshavneren uden
Hoffotografen fru Mertz’
skønne pletskud? Udover
Susannes lokale uegennyttige engagement, både som
så er Susanne også den,
der smider alt, hvad hun
har i hænderne og sætter
hele sit sociale sindelag i
spil, når handling kræves
for at føre til forvandling.
Hvem fik N ødherberget
i Wildersgade realiseret?
Susanne besøger dagligt
Frelsens Hær i Pakhuset.
Da isvinteren slog til, og der
meldtes om de første frostdødsfald blandt hjemløse,
åbnede Frelsens Hær straks
deres lokaler for gadens folk.
Der blev hurtigt overfyldt.
samtlige beboere overtalt
til at åbne Festkælderen i
Kasernen. Sådan Susanne!
Det kører for den allestedsnærværende, utrættelige,
nu - 70 årige kvinde. Hvor
mange nye opgaver og ud-

stillinger, Susanne har gang
i, kan vi andre slet ikke
holde styr på. Susanne er
simpelthen Hot Stof. Statens
store fotografiske Mertzværker, som nu bliver permanent udstillet. Det vælter
ind med fornemme tilbud
til Christianshavner Fotografen.
Er der nogen, der har
fortjent al denne succes og

påskønnelse, så er det Christianshavns stolthed, det 70
års fejringsfejende, fantastiske, fredsfødte, fødselsdagsfotografiske forbillede
Susanne Mertz.
Til stor lykke med den
4.2. fra
veninden og kernekunden
Anne Marie Helger
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Debat og læs

Kære
Christianshavneren!
Et indlæg/læserbrev om Retsforbeholdet til folkeafstemningen den 3.
dec 2015

Løsningen i Skt. AnnæGade lader regnvand sive ned
af Thomas Gätke, Enhedschef for Vejprojekter, Københavns Kommune
Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg undrede
sig i sidste måneds udgave
af Christianshavneren over,
om Københavns Kommune
nu også har valgt en grøn
løsning, der tillader nedsivning af regnvand, i det
nye anlæg i Sankt Annæ
Gade.
Det er korrekt, at der i Skt.
Annæ Gade - under selve

det spor, hvor det er muligt
for en turistbus samt nødvendige redningskøretøjer
at køre - er etableret en
bundopbygning med drænbeton. Betonen har en sammensætning med større sten,
som gør det muligt for vand
at trænge igennem. Det har
været nødvendigt at benytte denne opbygning, da de
eksisterende bundforhold er
for ringe til, at det er muligt

at komprimere dem til den
ønskede styrke. Samtidig
er det væsentlig bedre at
arbejde med et mere fast og
drænerende underlag under
de nuværende vejrforhold.
Det er kun køresporet, der
er opbygget med drænbeton.
Alle de øvrige arealer bygges
op med en traditionel bund,
hvor det ligeledes er muligt
for vand at trænge igennem.

Vi kan supplerende oplyse,
at hele S kt. Annæ G ade
tidligere har været opbygget med en tæt underbund
af hhv. beton og asfalt. Der
er med den nye opbygning
skabt be dre forhold end
tidligere for at vand kan
trænge igennem. Når det
g æl de r ren ov er in ge n af
Store Søndervoldstræde og
Lille Søndervoldstræde, så
lægges brostenene på grus
som oprindeligt. Belægningen bliver kun renoveret på
grund af sætninger, ujævnheder og dårlige fuger.

Tillykke til den danske befolkning med nej’et den
3.dec. Vi bevarede vores
suverænitet på retsområdet
- hvad er en stat uden eget
retsvæsen?
Stemmeprocenten på
landsplan var 53,1 pct. nej
og 46,9 pct. ja, med en høj
stemmeprocent på 72 pct.
Det var meget overraskende, at København for
første gang (til en EUafstemning) stemte ja: 50,5
pct.og nej: 49,5 pct.,selvom
det kun var en forskel på
1pct.
Stemmetallene for Chr.
havn var ja: 52,2 pct. og nej:
47,8 pct - i Indre By var det
58,4 ja og 41,6 nej.Det har
ændret sig, siden vi stemte

nej til euroen i år 2000.
Vi kæmper videre i Folkebevægel sen mod EU. Vi
håber at England stemmer
sig ud af EU - det vil afgjort
være til stor støtte for at
Danmark kan komme ud og
være herre i eget hus. Monopolernes EU er der ingen
fremtid i.
F ors tæ rk m od st ande n
mod EU.
Birte U.Pedersen
Kontaktperson til Folkebevægelsen mod EU
Lokalkomiteen Chr.havn/
Indre By

Ch ri st i ans hav ns t o rv STEM NEJ den 3.DEC 2015

Fri os for forvrængede
beskyldninger
Når Eskild S. Pedersen i
Christianshavneren december 2015 beskylder Christianitterne for forslumning,
uhumskhed og forurening
af miljøet, må det bero på
mangel på viden, og misforståelser om de faktiske
forhold.
Der er aftaler med staten
omkring alle husene på vold
terrainet, og kun meget
få af dem er direkte faldefærdige. Alle huse har
kloak og toiletforhold eller
sivanlæg lavet af autoriserede kloakmester, godkendt
af både miljøministeriet
og kommunen. Der bliver
løbende kontrolleret for
udsivning af coli bakterier.
Københavns hovedkloak til Lynetten løber
under Stadsgraven og der
har tidligere været store
lækager, der har belastet
Stadsgraven med urenset
spildevand.
Ydre Stadsgrav, (mellem
Christiania og Kolonihaverne) er den mest belastede.
Der tillades formentlig noget spildevand fra kolonihaverne. Vandet pumpes
fra Ydre Stadsgrav til Indre
Stadsgrav. Der arbejdes
nu fra kommunen på at få
vandet fra Ydre Stadsgrav
pumpet direkte ud i Margrethebassinet og derfra ud
i havnen. Derved undgår vi
at få næringsrigt vand ind i
Indre Stadsgrav, hvor det
ellers har været med til at
skabe kraftig algeopblom-

stringer og forringelse af
vandkvaliteten.
Efter den store fugledød
pga. botulisme (pølseforgiftning) i 2006, dannede vi
en Søgruppe. Den består
af christianitter, christianshavnere, kolonihavefolk
samt fagfolk. Den har arbejdet på at få kommunen
til at løse problemerne med
dårlig vandkvalitet.. En ny
pumpeløsning er nu ved at
blive lavet. Vi håber at det
vil forbedre miljøet.
Christiania har et skraldehold der er betalt af beboerne, hvor vi kildesorterer
vores husholdningsaffald. Vi
har også en stor genbrugsstation til storskrald. Især de
mere end 100. 000 årlige
besøgende, efterlader desværre store mængder affald
i form af plastik, papir, dåser
ol., i de grønne områder, til
stor frustration for den store
gruppe af christianitter og
andre brugere, der gerne vil
have et stort rent naturområde.
Derfor bliver næsten dagligt samlet affald op på de
grønne arealer, af en fast
gruppe på ca. 10 personer.

vet bedre, er antallet af
kondiløbere, hundeluftere,
cyklister og turister, der
slider godt på de grønne arealer, steget mærkbart, især
indenfor de sidste 10 – 15 år.
Desuden er Christiania nu
omgivet af nyt boligbyggere.
De mange nye bebyggelser
er desværre ikke omgivet af
større natur og friarealler. I
stedet bruger de nye beboere
Christiania som rekreativt
areal. Det er de naturligvis
velkomne til, men det ville
have været dejligt, hvis
man havde husket på, at
til nyt boligbyggeri hører
også nye rekreative arealer.
Men det er ikke lykkedes i
et samfund, der er styret af
markedsøkonomi, og hvor
der er penge i lejligheder,
men ikke i friarealer..
Christiania har en gartnergruppe som har fungeret
siden 1975. Gartnergruppen vedligeholder voldene,

anlægger og vedligeholder
stier, ramper og trapper,
De planter nye træer, når
de gamle ikke kan mere og
står i det hele taget for den
samlede arealpleje.
Vi gør meget for at bevare
og udbygge den vilde natur.
For et område, der faktisk
ligger midt i København, er
der en forbløffende artsrigdom. Der er registreret flere
end 100 fuglearter, 19 sommerfuglearter samt pindsvin
og flagermus, og der er også
en lang række spændende
og sjældne plantearter. Det
er christianitter selv, der
betaler for vedligeholdelse
og pleje.
Læs mere om Søgruppen
og naturen på: www.christianias-frie-natur.dk
Mvh. Søgruppen og
Christianias frie natur.

Rottebekæmpelse står vi
selv for i samarbejde med
Teknik- og Miljøforvaltningen i Kommunen. Vi har
besøg af rottefængeren med
jævne mellemrum.
I takt med at sti er og
ti lg ænge li ghed er bl e-

Mens vi længselsfult venter på foråret......

Tak til hverdagens
helte i København
Her i vinterkulden kan vi
endnu engang overve je,
hvor var vi uden alle de frivillige ildsjæle. Mit svar er,
at så ville her være kedeligt
og trist. De frivillige skaber
netop liv, glæde og engagement, når de med deres gode
ideer ofte rammer plet. De
ved, hvor skoen trykker,
ser hvor der er muligheder
og udfylder det tomrum, der
ellers ville være. Et tomrum,
som hverken kommune eller stat nødvendigvis kan
eller skal udfylde. Fordi de
frivillige skaber nogle andre
rammer og præmisser og
derfor kan være vigtige mellemled mellem systemet og
det udsatte menneske, der
kan have mistet grebet om
sit eget liv.
I diskussionen om snittet
mellem kommune og frivillige, er der ingen tvivl.
Frivillige skal ikke erstatte
den faglighed og professionalisme, vi kan og skal
forven te, at komm une n

står for. Men de frivillige
supplerer dagligdagen og
åbner op for helt nye muligheder. Derfor er frivillige ildsjæle med de gode
ideer og et uovertruffent
gåpåmod uundværlige. Fra
politisk hold skal vi være
opmærksomme på, hvordan
vi kan understøtte frivillighed mere, end vi gør i dag.
Det handler ikke om, at
der skæres i de offentlige
budgetter og at opgaverne
holdes ud i strakt arm pga.
økonomi. Det handler om,
at vi skal få det offentlige
og de frivillige til at understøtte hinanden og udvikle
det samspil, vi har en unik
tradition for i Danmark.
Så tak til hverdagens helte
for, at I bidrager til at gøre
hverdagen i København til
en oplevelse og få den til at
fungere.
Af Henrik Appel (S),
medlem af
Borgerrepræsentationen
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Svar til
Sømandspræst
Eskild S. Pedersen

(Svar på indlæg i Christianshavneren nr. 9 december 2015)
Det var da et sjældent tilsvinende og grimt indlæg fra
en prædikant, en lang række
løgnagtige, svovlduftende
påstande og fordømmelser!!
Christiania har ikke nogen
snabel nede i nogen offentlige kasser.
Vi, som er Fællesskabet
Christiania, varetager og
betaler derimod for opgaver,
som kommunen ellers skulle
have betalt.
Her en oversigt over, hvad
Christiania har af udgifter,
som andre får betalt over
kommuneskatten.
Vi har aldrig beklaget os
over at skulle betale, da vi
selv tager ansvar for disse
opgaver, men når vi ligefrem
bliver anklaget for at nasse
på komm unen, synes vi,
det er rimeligt at gøre opmærksom på tingenes rette
tilstand.
I et notat fra socialudvalget i Københavns
Kommune i 2007 blev
det skrevet at Herfra
og Videre og Sundhedshuset sparer kommunen
for 4, 6 mill. kr.
Da Christiania selv afholder udgifter til en vuggestue
til 12 børn, en børnehave på
20 børn, et fritidshjem til 20
børn og en ungdomsklub,
der er et åbent tilbud, hvor
også unge fra Christianshavn kommer og til et fælles
børnehus, der anvendes af
alle børne- og ungdomsinstitutioner i forbindelse med
udendørs- som indendørsaktiviteter for børn både fra
Christiania og besøgende.
I forhold til disse
daginstitutioner sparer
Christiania kommunen
for et årligt beløb på 4,4
mill. kr.
Vi afholder selv alle udgifter til el-, vand- og kloaknet,
arealpleje og til Christianias
offentlige toiletter.
Vi vedligeholder, passer og
rengør 8 toiletter, 1 handicaptoilet og 3 pissoirs. Vi er
ovenikøbet ved at bygge en

offentlig toiletbygning med
solcelletag for egne midler.
Vores kloaknet er i bedre
forfatning, da stort set alle
kloakker er blevet renoveret
og kloaknettet udbygget. Der
bliver løbende taget vandprøver af vores rodzonzeanlæg, og vi sikrer dermed, at
de lever op til kravene for
udledning af spildevand.
Desuden er det kun vand
fra vask og bad, der går i
rodzoneanlægget. Toiletter
er ikke tilsluttet, da det er
muldtoiletter.
Hvad vi sparer kommunen for med disse
tiltag er ikke opgjort.
Christianias Frie Natur
holder et vågent øje med
Christianias natur, herunder
Stadsgraven og de fugle, der
bor her. Gruppen flytter bl.a.
svaner i nød og opsætter i
samarbejde med Naturstyrelsen minkfælder. Gruppen
møder stor interesse blandt
naturkredse i København
og laver opsøgende arbejde i
forhold til de relevante myndigheder på naturområdet.
Der udarbejdes endvidere
løbende naturfoldere.
Hvad denne gruppe gør
for alle Christianshavnere kan ikke opgøres i
penge.
Med hensyn til entré, så
henviser vi til den aftale,
der er lavet med stat og
kommune. Christiania er et
offentlig, rekreativt område,
dvs. der er offentlig adgang,
og vi kan ikke opkræve entré.
Men hvis Eskild S. Pedersen på nogen måde kan omgå
det, skal han være velkommen med ideer til, hvordan
vi får penge til at ansætte
10 gadefejere på fuld tid 365
dage om året for at holde
Christiania rent efter de
snart 2 mill. gæster, brugere
og besøgende om året.
Christianitterne varetager
og betaler selv for renovering af deres huse, både
indvendigt og udvendigt. Til
gengæld kan de ikke kapitalisere denne udgift, hverken
mens de bor på Christiania,
eller hvis de flytter.

Københavns Politi
ændrer nu kurs ...
... og ser med mildere
øjne på Mathilde Graf
Grafströms nøgenkunst - og
fotografierne er ikke
længere ulovlige at udstille, bare tvivlsomme!
19 Januar 2016
Kære presse
Claus Pedersen, juridisk
chefkonsulent fra Københavns Politi, har nu besvaret
Mathilde Grafströms klage
over censuren af hendes
planlagte udstilling på Nytorv. Han skriver i et brev
fra d. 13 januar at ”der er
tale om et grænsetilfælde” og
skriver også, at der skal ses
mildere på sagen, når der er
tale om kunst.
Mathilde Grafström er
glad og lettet over afgørelsen:
”Friheden til at udtrykke sig
gennem kunsten i Danmark,
er nu friere end før, og jeg er
glad for, at at mine billeder
af naturlige, nøgne kroppe
ikke længere er forbudt at
udstille i det offentlige rum.
At politiet har ændret kurs
og ikke længere vurderer
mine billeder som ulovlige,
men bare som et tvivlsomt
grænsetilfælde, er en stor
lettelse for mig, og jeg vil
ansøge Københavns Kommune om tilladelse til at lave
udstillingen igen.
Det er spændende at se,
om den nu bliver realiseret.
Med venlig hilsen
Mathilde Grafström

Hvor er
forældrene?
Kunne det mon lade sig
gøre, at forældrene til alle
de små børn, som åbenbart
SKAL slæbes med til julegudstjeneste i Vor Frelsers
Kirke, men som det ikke
interesserer en døjt at høre
juleevangeliet eller synge
julesalmer (forståeligt når
m an e r m el le m 2-5 år),
kunne dæmpe poderne lidt
ned? Så at vi andre voksne
mennesker, der glæder os
til denne julegudstjeneste,
er fri for at sidde og høre på
den infernalske larm, når
disse småbørn tror, de er i
børnehave og drøner rundt,
mens de råber og skriger
under HELE gudstjenesten.
Der var mange, der vendte
sig om og tyssede på dem,
og præsten kiggede mange
gange ned på ”børnehaven”,
da det åbenbart også for-styrrede hende.
Jeg ved godt, at vi ”alle
skal være her”, men det var
åbenlyst, at det kun var
børnene, der ”var her”, og
vi andre glædede os bare
til, at prædiken var forbi, så
vi kunne komme ud fra den
børnehavelarm.
Venlig hilsen
Stennicke, Torvegade 55, K.

Kære redaktion

Ved, jeg er frygtelig sent på den, måske også for sent, men
jeg har gået og syntes, at Lokaludvalget skal roses for deres
nytårskur i Hal C.
Det var et godt og fantasifuldt program, snacks`ne smagte
rigtig godt, og musikken fik ”alle” ud på gulvet i en go times
tid. Så tak for arrangementet :0)
Annette

Værdistigning og
forbedringer tilfalder
Fællesskabet.
Med venlig hilsen
Hulda Mader
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Livets Gang i Lokaludvalget
er fyldt med ting, som vi
skal prøve at gøre gunstige
for Christianshavn og den
identitet, vi har! Sagerne
vælter ind – og desværre (i
denne sammenhæng) er vi
kun fritidspolitikere med et
meget lille – om end dygtigt
- embedsapparat. Så den står
på rent knokkelarbejde! Men
lad os ta´ den fra en ende af –
så er I også informerede (og
evt. bemærkninger fra jer vil
være mere end velkomne).
Vi har været til et møde om
lokalplanen for den ny
Langebro (en ren cykle- og
gangbro fra Vester Voldgade over til Langebrogade).
Projektet er arkitektonisk
spændende – men der er
endnu ikke tænkt færdigt
om, hvad der skal ske, når
folk forlader broen og skal
videre. Netop på Christianshavn – der har rigtig mange
gennemkørende cyklister og
smalle gader med brosten
og atmosfære – er dette et
kardinalpunkt. Det er vigtigt
for os, at de mange cyklister
bliver ledt videre uden, at
det bidrager til yderligere
klumpdannelse, farlige situationer og – sidst, men ikke
mindst – forringelse af vort
dejlige miljø. Vi har de bedste forhåbninger om, at det
bør kunne lykkes!

inarer, hvor ønskerne til
budget 2017 formuleres.
Vi har derfor bedt vore arbejdsgrupper om at komme
med forslag, som vi kan
melde ind i forhandlingerne
så tidligt som muligt. Hertil
kommer, at vi ikke rigtig
kan forstå nødvendigheden
af hvert år at gennemføre
”grønthøsterbesparelser” i
et af Verdens rigeste lande

Tra fiksa ne ring en a f
Prinsessegade kører nu
på fuld kraft – vi hører meget
gerne fra jer, om hvordan I
ken. I den sammenhæng
må det også bemærkes, at
vi endnu ikke er trængt igennem med vore ønsker om
Prinsessegade tilbage igen.
I kan hjælpe os med gode
argumenter - så vil vi prøve
at holde sagen i kog.
Møderækken med Task
Force Pusher Street og
Lokalpolitiet fortsætter.
Den er værdifuld – myter
afmonteres og erstattes af
problemløsning!

En borger påpegede, at den
flotte Cirkelbro havde et
par sikkerhedsmæssigt uheldige træk. Vi har nu holdt
et møde på stedet med kommunen, der vil drøfte med
Olafur Eliasson, hvordan
dette bedst afhjælpes.
Og så er der det med pengene! I februar-marts holder
forvaltningerne budgetsem-

og i en af landets rigeste
kommuner. Så her kommer
vi med et udspil til, hvordan

det måske kan gøres lidt
bedre for borgerne – der jo
trods alt er de, der i sidste
ende betaler gildet og/eller
lider under besparelserne.
På trods af den herskende
sparemani (det kaldes ”effektiviseringer”, så holdt vi
8. Januar vor traditionelle
Nytårskur: Mange borgere
fandt vej til Hal C og hyggede

sig i nogle timer, og vi hørte
om Papirøens fremtid (på
billedet ses Klaus Kastbjerg
fortælle om dette), arbe jdet i Lokaludvalget og i
heldigvis også lejlighed til at
skåle med hinanden, få en
god svingom og have mange
uform elle – men vig tige
samtaler.

Et af vore medlemmer –
der strålede af vitalitet og
livslyst ved nytårskuren
– døde desværre kort tid
derefter. Vi vil savne Gunnar Bloch-Petersen, hans
retlinethed og engagement
i vort arbejde.
Det er snart tid for bydelsplan igen – i 2017. Vi har
været der 2 gange før: den
første bydelsplan (i 2011)
var båret af entusiasme,
borgerengagement og samm enhæng ende vi sio ner
– men førte ikke til ret
meget. Den anden bydelsplan (i 2013) blev kørt
meget stramt fra forvaltningen – der var ikke plads
til visioner og sammenhæng – men i stedet til 15
(afgrænsede) delprojekter,
valtningen. Nogle projekter
blev helt dømt ude. Nu skal
vi så til den igen: Denne
gan g vi l l o kal ud val gs formandskredsen presse
hårdt på for at sikre, at

vore visioner og projekter
også bliver inkorporeret i
den praktiske hverdag, der
hedder kommuneplanen.
Tilsyneladende har man
også skiftet signaler i forvaltningen (kontoret hedder nu Byens Udvikling),
så der er godt håb om, at vi
kan få væsentlig større indudvikling end tidligere. Vi
glæder os derfor til – når

vi kalder i arbejdstøjet – at
rigtig mange borgere vil være
med og derigennem præge
fremtiden i vor dejlige bydel.
poul
Billedet af den nye Langebro
hjemmeside (Wilkinson & Eyre)Billederne fra nytårskuren er
taget af Ulla Bo Skovvart.
Og billedet af Cirkelbroen er et
pressefoto.
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HVA´ MÆ`
Beboerhuset Kære forvaltning?

i 2013, dækkende 20142015. Forhandlingerne om
en ny kontrakt skulle så
starte 6 måneder før udløb
– dvs medio 2015.

40 års fødselsdag i
Den 1. Februar er det 40 år
siden børnehaven flyttede
børnehave. Indtil da havde
børnehaven ligget på det område i Strandgade, hvor der
nu er udenrigsministerium,
i en lille rød træbarak med
Grønlandsministeriet og Boligministeriet som naboer. På
grund af byggeplanerne var
børnehaven lukningstruet

forældregruppe fandt de
nedlagte butikslokaler i
Sofiegården. Således blev
den lille børnehaves overlevelse sikret til glæde for
mange børn, forældre og
personale! Der er stadig
kun 22 børn i børnehaven
og er dermed med til at give
et daginstitutionstilbud til
de børn og forældre, der ønsker en lille institution. I de
40 år har der været mange
pædagogiske retninger, men

altid haft børneperspek tivet som udgangspunkt,
og dette videreføres af en
engageret forældre- og personalegruppe.
selsdagsboller!
I 2013 blev børnehavens
facade udsmykket af Stine
Hvid som en del af et Street
tianshavner motiver. En

forskønnelse til glæde for
børnehaven, lokale forbipasserende og turister!
Christianshavns Lokalhistoriske forening har i øvrigt
udgivet en m alebog med
Chrisitianshavner motiver
tegnet af Stine Hvid.
Formand for børnehavens
bestyrelse
Tina Baungaard Nielsen

Dette skete også – men
siden er det gået meget
trevent. På trods af mange
rykkere fra Huset, er ingen
kontrakt endnu kommet i
udkast eller til drøftelse.
grænsedragning mellem
ningen, resp. Børne- og
Ungeforvaltningen.
Hvorom alting er – Beboerhuset svæver frit i luften!
Forvaltningen udbetaler
tilskud på baggrund af en
udløben kontrakt og med-

på grund af usikkerheden.
Pl anlægning er umulig –
penge til driften – for hvad er
præmisserne allerede i næste
kvartal? Selvfølgelig ligger
der en de facto anerkendelse
i den fortsatte udbetaling –
men situationen er uacceptagen. kommunens revision
etc., etc. Så
GET?

poul

ALT KAN SKE.....
en aften med Det Hvide Snit.
Nævn et sted og hvad laver
vedkommende?
En mand råber udover
publikum i Christianshavns
Beboerhus` hyggelige café
en mandag i november. Jeg
er taget til IMPRO-AFTEN,
hvor der spilles improviseret
teater og publikum bestemmer. Der kommer de særeste
scener ud af dette koncept
og ingen aner hvor vi ender
henne. I aften endog med
Teatergruppen ”Det hvide
og Bo fra børnehaveklassen,
startede Det hvide snit (de
har nok været lidt ældre end
børnehaveklassealderen, vil
Jacob Nienstedt, Jette Carla
Pedersen, Søren Wichmann,

og Susanne Billeskov. Det
hvide snit underviser interesserede i Råhuset på
Kim von Bülow

tifter af den københavnske
teatergruppe Det Hvide Snit
specialiseret sig i eksperimenterende improvisation
sat som leder på en uddannelsesinstitution. Han har
en master i voksenlæring
fra DP U m ed speciale i
improvisation og ledelse,
og er certificeret profesforedrag om improviseret
ledelse i det meste af Europa i forbindelse med uddannelseskonferencer og
Medforfatter til bogen ”IM-

vikling og læring i spændingsfeltet mellem det planl agt e o g de t uf oru ds e te
Frydenlund 2011. Derudover
underviser han i Impro ComImpro Comedy. Hans bog
om Impro Comedy Dogme
Impro på forlaget Drama er
nu tilgængelig!
Det hvide snit har så at
sige opslugt de små improgrupper som, ”De gales divier nu den største. De har
endog været i Guiness’ Book
længste improvisation.
Den varede i 24 timer og
Følgende nøgleord beskriv-

trol og omstillingsparathed.
Improens fader hedder
engelsk instruktør og forfatter født i 1933.
H a n h a r bl a . s k r e v e t
bøgerne ”The Theatre Machine” i 1966, ”Improvisation
og teatersport” i 1997 og ”Im-

pro for storytellers” i 1999.
Danmark en gang om året,
da han engang har haft en
dansk kæreste og derfor
Og nu tilbage til Beboerhuset en mandag aften i
af med en absurd scene om
Scenen bliver tegnsprogsmed store armbevægelser
og et 100 procent engageret
kropssprog udi den svære
kunst at tolke handlingen

for døve. Bifald og klukkende
latter fylder caféen. Dette er
klart min favorit, men hele
og det er vist efterhånden
videnskabeligt bevist, at det
er sundt at grine.
ligt i Beboerhuset, men de kan
også nydes i kvartershuset
i Jämtlandsgade, Lygten på
Nørrebro og Råhuset på
Halmtorvet.

Christina Maria
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Susannes
Christianshavn
Som vanligt har vores husfotograf
været i arkiverne og her har hun fundet et fastelavnsbillede, som jo har en
vis aktualitet
Billedet er taget i 1998 til fastelavn
i Wildersgade Kaserne, som har tradition for at holde fastelavn inde i
gården , med tønder til at slå katten
af, og kakao og hjemmebag.
Det har de gjort i mange , mange
år. Og der er også tradition for at
de voksne klæder sig ud.
Her er det Lars Hoffmann og Clemens. Lars boede i Kasernen indtil sin
død. Clemens var en hyppig gæst.

Foto: Susanne Mertz

Naturklummen
Så kom vinteren med et
brag, lagde låg på vandet og prydede stierne
med sne.
Børnene kælker og vandfuglene klumper sig tæt sammen i de små vandhuller
i isen de kan holde åbne.
taffelænder og pibeænderne
er for længst søgt ud til de
åbne vande i havet, hvor der
er mad.
Selv i disse frosne tider er
turoplevelser hvis man har
tologisk Forening en fugletur
på Christianshavn.
Vi gik fra Torvet til Langebro
og tilbage langs parken over
blev observeret 22 forskellige
fuglearter på denne tur.

drossel på størrelse med en
gump, rødbrune vinger og
gullig underside med pletter.
Navnet har den fået efter
stemmen, der er et hæst

gange også nedfaldsæbler.
ser i Nord-skandinavien og
besøger christiania fra oktospætte er også meget aktiv
her om vinteren, og ikke et
rødhals o g gærdesm utte
kan man også møde her om
vinteren. Ud over det så vi
rørhøne, gråand, troldand,
pibeand, hættemåge, stormm åg e, sø l vm åg e , s va rt-

gærdesmutte og gråspurv,
ellers grå vinterdag.
På Kaninøen kan man har i
vintertiden opleve allikerne
og kragerne når de går til ro.
Ro og ro er måske så meget
sagt, for inden de i mørkningen samles på øen, så holder
de et værre spektakel, når de
hustagene, det næste i toppen af et stort træ. Inden de
på Kaninøen.
Christianias frie natur forenen fugletur i løbet af foråret.
Fortsat god vinter herfra.
Blishøns i Voldgraven - foto: Line Bjarnhoff

Christianias frie natur.

husskade, allike, ringdue,

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

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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Nytårskur hos
Miljøpunktet
Så er Miljøpunktet tilbage og godt
i gang på kontoret igen

Pressemeddelelse fra
Miljøpunktet
Vi havde den
fornøjelse at få besøg
af mange af vores samarbejdspartnere og
netværk til nytårskur
d. 13. januar.
D et v ar e n rigt ig
hyggelig eftermiddag med
masser af gode snakke,
dejligt I kom forbi.
V i ku nn e t i l n y t årskuren vise vores ”nye”
kontor frem. Der er blevet ryddet op og rykket
rundt på møbler, så der
nu er god mulighed for at
holde møder oppe i selve

kontoret.
V i h ar fåe t h æn g t fi re
plakater op med billeder, der
præsenterer de fire hovedtemaer, som vi skal arbejde

med i årsplanen 2016; Grøn
by, Mere genbrug, Mindre
støj og Ren luft.
Kom gerne forbi kontoret og se resultatet og hør

nærmere om vores arbejde.
Vi glæder os til nye spændende
projekter og samarbejder i
2016.

Jesper Tynell
Jesper Tynell er aktuel eller taler usandt over for
med bogen ‘Mørklygten’ vælgerne og de folkevalgte.
Men hvad betyder
spillereglerne i praksis for
- der gennem en række den parlamentariske styringsinterviews fortæller om, kæde og for demokrati? Er
hv ordan e mbed sm ænd reglerne mest befordrende for
på Christiansborg til- folkestyre eller for topstyre?
skærer tal, jura og fakta,
Det er nogle af de spørgsmål,
så de bedst muligt sælger Jesper Tynell vil belyse, når
regeringens politik.
han fortæller om sin bog ‘Mørkelygten’. Det er muligt at
Som spillereglerne er i stille kritiske spørgsmål til
dag, er det tilmed deres Tynell og den demokratisk
pligt. De skal tjene mi- styreform, vi har valgt i Dannisteren og kan straffes mark.
for ikke at gøre det - også
selvom det er tvivlsomt, Spørg efter billetter i bibliom de dermed bryder loven oteket.

Nationalmuseet er
blevet beskåret
Nationalmuseet er blevet
beskåret og har derfor chokeret mange kulturbevidste
en udstilling i anledning af
100-året for Danmarks afhændelse af Dansk Vestindien til USA. Et væsentligt
stykke kulturhistorie risikerer underbelysning - og det
er et stykke kulturhistorie,
som er selve grundlaget for
etableringen og udviklingen
af Christianshavn.
D erfor e r det e n st or
glæde at kunne meddele, at
ling om Dansk Vestindiens
historie nu vil være at skue
i Christianshavns Gymnasiums Studiecenter.
Gymnasiet havde fået

værtskab for denne særdeles
seværdige udstilling frem til
jul.
Udstillingen er fremstillet
af Dansk-Vestindisk Selskab
og er kommet til skolen i kraft
af vores mangeårige tilknytning til UNESCO-netværket
for skoler med interesse i den
trans-atlantiske slavehandel.
Og hvad er et mere passende
sted for udstillingen end et
tidligere fabriksanlæg for koloniale råvarer, skolens anneks,
der tidligere var tobaksfabrik.
mvh
Go rm Gunn arsen, sko lens
kontaktperson for UNESCOs
Trans-Atlantic Slave Trade
Network (TST)
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Vi inviterer:

Pensionist, førtidspensionist el. bare trang til selskab?

Samlingspunktet har
snart været i gang 1 års
tid og har nu over 50 faste
medlemmer.
Mandag, tirsdag, torsdag byder vi indenfor i Indre Bys Samlingspunkt fra 10.30-15. Der er
altid kaffe og te på kanderne;
tirsdag har vi fælles frokost, og
1-2 gange om ugen.
Desuden er der mulighed for
at bruge de kommende aktivitetsværksteder som maler/syog videoværksted. Vi har planer
om at indkøbe lidt træningsredskaber og vil lave et mindre motionsværksted. Derudover byder
vi af og til på foredrag, bla. om
det historiske København. En
gruppe fra Samlingpunktet

Praktisk Samlingspunkt Indre By har åbent
mandag, tirsdag og torsdag klokken 10.30-15.00. Et
medlemskab koster 200 kroner pr. kvartal og inkluderer alt fra aktiviteter/arrangementer, og kaffe/te,
samt frugt eller småkager. Det er også muligt at købe
et éndagsmedlemskab til 50 kroner. Samlingspunktet
organiserer mange aktiviteter, som for eksempel storytelling, bræt- og kortspil, rundvisning på Christiansborg og små ”hemmelige” steder i indre København. Vi
samt Kultur og Fritidsforvaltningen. Samlingspunktet

efteråret, og når den er helt
færdig, begynder vi på en ny.

sal i Husets Biografcafe. Huset er handicapvenligt,

Vi startede 2016 med at se

Samlingspunkt Indre By på Facebook, søg på Gruppen Samlingspunkt Indre By. Man kan også ringe på
telefon: 60 57 07 69.

-

kaffetår/frokost planlægger
nærmeste tid. Ture ud af huset
i foråret er fastlagte. Vi har
været på Vartov (meget spændende foredrag om Grundtvigs
liv og virke) – og i Skuespilhuset, hvor nogle så forestill-

ingen Staying Alive i Det
der rundvisning i Det
byen, i Nikolaj kirke....
(tjek hjemmesiden eller

facebook)
Der er mulighed for hjælp
til computere (efter aftale) –
at spille brætspil i Huset og
nogle strikker, og i efteråret

Kom og besøg os og få en
aktivitetskalender frem
til juni – Download den
fra Facebook eller ring
til os på 6057 0769, og vi
sender pr. mail.

Koordinator og igangsætter: Josephine Paddisson

Kasernen huser hjemløse

Pantholdere
Pantholderne
breder sig i
byen og får
fast plads i
sproget

Mandag den 18 januar åbnede
beboerne i EF 80 - også kaldet
Kasernen - deres kælder for de
hjemløse.
Vi har en fælleskælder, der
bl.a. bliver brugt til fest og
møder og børnefødselsdag. Men
da kuldegraderne begyndte at

slå folk ihjel, valgte vi,
at de hjemløse kunne
sove her.
dentlig vare, indtil det
ikke fryser så meget om
natten, som det gør lige
nu, og vi forventer at

det kommer til at vare i ca.
14 dage.
Her et billede fra kælderen,
med en blanding af folk fra
Frelsens Hær og hjemløse.

De 25 pantholdere, der
tidligere på året blev sat
op i indre København,
har vist sig at være så
stor en succes, at der
nu bliver sat yderligere
500 op. Det er københavnerne selv, der via
Facebook har peget på,
hvor de synes, pantholderne skal være.
De første 25 pantholdere blev sidste sommer
sat op omkring Hovedbanegården, på Halmtorvet og langs Sønder
Boulevard som et forsø g. Ti lbagem eld ingerne var positi ve, og
derfor bliver 500 pantholdere nu spredt ud
over samtlige af Københavns bydele. Teknik- og
miljøborgmester Morten
Kabell (EL) ser frem til
at få bredt ordningen ud
til resten af byen:

Foto:Andreas Hein

- Det er bestemt ikke kun
er endt i skraldespanden, og
derfor er det rigtig godt, at
pantholderne nu spreder sig
til resten af byen. Det samme
vidner de mange tilbagemeldinger, vi har modtaget, jo også
om.
Pantholderne er lette at bruge,
og københavnerne er klar til
at tage dem til sig til gavn
for miljøet, pantsamlerne og
renhold af København, siger
Morten Kabell.
De nye pantholdere kommer
blandt andet op på Dronning
Louises Bro, i Ørsteds Parken,
ved Christianshavns kanal og
på Nørreport station. Flere
kommuner har sidenhen vist

stor interesse for at kopiere
tiltaget.
Som et ekstra kuriosum har
pantholderne ikke alene
spredt sig i København men
også til det danske sprog.
Dansk Sprognævn har nemlig optaget ordet pantholder
i Sprognævnets ny ordbog
over ord og udtryk, der er
opstået i 2015.
og dåser, der sælges med
pant, kommer aldrig retur. Det svarer til omkring
300.000 om dagen. Hvert
år forsvinder pant for 166
millioner kroner, et tal der
er stigende.

