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Glædelig Jul fra
Baggården
v. Mortan Konoy

Igen i år har lokale handlende doneret et hav af dejlige
gevinster til vort julelotteri
Slå op på s. 4-7 og se, hvad du kan vinde!
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Jan Jaqué blev bisat
lørdag 16 november

Huskat....
Miljøbilen kommer næste gang på Torvet 17. december
kl. 19-20

Jan Jaqué døde stilfærdigt
natten til fredag den 1. november. Han blev 75 år. Jan
var en stilfærdig person, så
de fleste kender ham som
Anvar Tollans mand, og det
var han i 48 år.
Jan var oprindeligt fra
Amager, men et liv som
sømand bragte ham vidt
omkring, og han tilbragte
mange år som fisker og sømand i Grønland. Men efter
en svær periode, hvor han
oplevede et voldsomt forlis,
hvorfra han var en de få
overlevende, vendte han
tilbage til Danmark – og her
mødte han Anvar. Sammen
boede de i Overgaden oven
Vandet, hvor de begge døde
med ca. 2 års mellemrum.
Jan havde mange talenter,
han kunne spille på mange
instrumenter, han kunne
male, han havde god forstand på det digitale og
mange andre ting. Han var
en følsom lidt sky sjæl, som

familien (også Anvars børn
Jakob og Anja) boede på
skibet om sommeren og de
besejlede de danske farvande
på kryds og tværs. På Lauras
fødselsdag i maj fejrede vi
alle det gamle skibs fødselsdag med bonkringler fra
Lagkagebageren skyllet godt
ned med øl i massevis, mens
børnebørnene blev instrueret i fiskerimulighederne
fra Lauras ræling. Det var en
stor sorg for Jan og Anvar, da
de blev nødt til at sejle Laura
til ophug, men så købte de en
lille ”plastikbåd”, så der ikke
var så meget arbejde, men så
de stadig kunne komme ud
at sejle – og stadig havde muligheden for at bo på vandet.
Jan led i mange år med
en meget dårlig ryg efter en
forkert rygoperation, men
heldigvis gjorde han sine
indkøb med sin rollator, så
det var muligt at møde ham
og at få en lille sludder om
hans liv og tanker – det vil
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gjorde, at han sjældent deltog i Anvars meget aktive
liv, men de havde et særligt omsorgsfuldt forhold
til hinanden. Anvar deltog
tidligere meget aktivt i avisen Christianshavnerens liv,
og man kunne være sikker
på, at de dage, hvor avisen
blev lay-outet, så ringede
Anvar hjem ca. hver anden
time – og hvor hun med stor
skarphed irettesatte os andre på avisen, så fandt hun
sin mest bløde og kærlige
stemme frem, når hun talte
med Jan – vi var aldrig i tvivl
om deres kærlighed.
Anvar og Jan delte også
glæden ved at sejle. I mange,
mange år havde de en åledrivekvase, den gamle kutter, Laura, liggende i kanalen lige uden deres vindue.
Der var altid liv på det skib,

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,

vi savne!! Anvars yngste datter, Anja, holdt en tæt kontakt til tidligere både Anvar
og Jan, og hun fortsatte med
ugentlige besøg hos Jan efter
Anvars død. Hun sørgede for,
at Jan kunne blive boende i
lejligheden til sin død, og hun
inviterede undertiden til et
lille hyggeligt selskab hos
Jan, hvor han bl.a. spillede
musik af Cornelis Wreesvijk
for os.
Det er som om en æra er
slut, nu da både Anvar og
Jan har forladt os, vi er så
glade for at have kendt dem
og vi vil savne dem begge!!
Marie Markus og Jane
Lytthans
Billedet er taget af Anja Tollan
på Jans sidste sejltur.

Redaktion af dette
nummer består af:
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Sidsel Winthrop
Ole Kjær Nisted
Bo Sørensen (netavis)
Elsa Brix
Susanne Munch
Emilie B. Cohrt
Henning Nielsen

Korshærsdagene i perioden 11-17. november bød
på aktiviteter hele ugen.
Der blev hurtigt udsolgt til
gourmetmiddag i Børnefamiliearbejdet i Torvegade
med Søren Gericke og Jesper
Frøsig som kokke. Der var
salg af gløgg og vafler fra
kiosken på Christianshavns
Torv og JuleBazar i Fedtekælderen, hvor der blev
solgt strikkede tæpper, sokker, huer, handsker, m.m.
Ugens aktiviteter genererede et samlet overskud
på indtil videre 119.000
kr. Dertil kommer et endnu ukendt beløb på mobile pay. Hele beløbet går
ubeskåret til udsatte børn og
voksne på Christianshavn.
Børne- familiearbejdet på
Torvegade har således fået
midler til at lave aktiviteter
med børn og unge og smøre
madpakker til skolebørnene.
Fedtekælderen har fået et
solidt tilskud til at kunne
holde varmestuen åben sønog helligdage og bespise
de mange mennesker, der
besøger stedet disse dage,
hvor mange andre sociale
tilbud holder lukket.
Af hjertet tak til alle jer
som støttede med store og

små donationer. Og tak til
alle jer mange indsamlere,
som var ude at rasle med
bøssen. Og sidst men ikke
mindst tak til alle jer, som
åbnede døren og støttede
op om sagen ved at give et
bidrag eller et varmt smil.
Vi vil gerne takke følgende
lokale bidragsydere, som alle
bidrog til det fine resultat:
Apoteket, Brugsen, Lagkagehuset, Confecture
Chokolade, Isenkram, Sofiebadet, Glarmester Madsen,
Keramiker Ulla Graversen,
billedkunstnerne Lone Arendal og Kirsten Zwick, Christianshavneren, Christianshavns Kvarter, Biblioteket,
Højdevang og Vor Frelsers
Kirke og alle deres konfirmander. Herudover tak til
Grand Biograf og Sticks &
Sushi.
På vegne af de mange
udsatte børn og voksne på
Christianshavn, der får
glæde af det indsamlede
beløb.
Mange hilsner Børnecafeen og Fedtekælderen
Billedet er tage af Massimo
Fiorentino

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen,
Margretheholm, Refshaleøen og Christiania. Den
kan også hentes i Beboerhuset og på Biblioteket
samt hos Irma og Superbrugsen.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.

Tryk Provins-Trykkeriet
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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BOLIGMIN ISTEREN
Dato
J. n r.

Tine Utzon-Frank
Gini McGrail
Hildur H. Jóhannesdóttir
Elsa Lauritzen
Britta Krogh-Lund

28. oktober 2019
2019-1362

Frederi ksholms Kanal 27 F
1220 Køben h avn K
Tel efon

41 71 27 00

Kære Tine Utzon-Frank, Gini McGrail, Hildur H. Jóhannesdóttir, Elsa Lauritzen og Britta Krogh-Lund

Mysteriet omkring
Chr.4-skulpturen

Tak for jeres brev.

Af Anders Bjørn, lokalhistoriker

Jeg har stor forståelse for jeres ønske om at etablere et plejehjem på Christianshavn.
Det er desværre ikke muligt at anvende Strandgade 29 til formålet. På trods af
at bygningen har stået tom i en årrække, har planerne for Finanstilsynets fly tning til Strandgade 29 længe været besluttet. Finanstilsynets flytning er led i en
beslutning fra juni 2018 om at gennemføre en lokaletilpasning af de statslige
institutioner i København efter implementeringen af Bedre Balance.
Planerne for renovering af bygningen er igangsat, og renoveringsprojektet er på
nuværende tidspunkt i udbud hos tre prækvalificerede entreprenører.
Jeg håber der kan findes en anden løsning for et plejehjem på Christianshavn.

Med venlig hilsen

Kaare Dybvad Bek

Kære Borgere på Christianshavn
Plejehjem NU-gruppen, har,
efter mange breve til boligministeren, ældre- og
omsorgsministeren og
overborgmesteren, nu
fået afslag på at få
bygningen i Strandgade 29 til plejehjem/plejecenter
.
Boligministeren Kaare
Dybvad insisterer på,
at Finanstilsynet SKAL
VÆRE I Strandgade 29,
selv om indflytningen igen er
udsat i ca. 2 år og derved kommer bygningen til at have
stået tom i godt 5 år.
Den 11.12. 2019 har vi et
møde på Københavns Rådhus
med fungerende social- og
omsorgsborgmester Klaus
Mygind, som også talte til
vores Borgermøde den 23.5.
2019.
Her vil vi sammen arbejde videre på at få et egnet sted til et
plejehjem her på Christians havn
.
Overborgmester Frank
Jensen har foreslået
enten Artillerivej eller Refshaleøen som en
mulighed, men det mener vi
ikke kan komme på tale, da vi
har brug for et plejehjem her
i vores bydel Christianshavn.

Så vi kæmper videre og
satser på at
        
FÅ DET PLEJEHJEM/
PLEJECENTER HER I
VORES BYDEL
CHRISTIANSHAVN

Vi giver ikke op!!!
B e d s t e
h i l s n e r
Plejehjem NU-gruppen:
Elsa, Tine, Britta, Gini og
Hildur

Billedet iser PlehjemNU-gruppen, der besstår af (fra venstre
mod højre) Britta, Hildur, Tine,
Gini og Elsa.

I et læserbrev i ”Christianshavneren” nr. 8 fra nov.
2019 undrer Lisbet Stevens
Senderowitz sig over, at William Fridericias skulptur
af Christian 4. er anbragt
på min gamle arbejdsplads
Christianshavns Gymnasium.
Det er der skam en helt
legal historisk forklaring på
.Skulpturen – der er fremstillet af polycrome potteskår
uden på en kerne af cement og ikke kan tåle at stå
udendørs - stod oprindeligt
1958-87 i Brøstes Samling
i Overgaden oven Vandet.
Da firmaet forlod Christianshavn, blev samlingen desværre splittet op. Skulpturen
havnede på et lager under
Teknisk Forvaltning, men
den historisk interesserede
teknikborgmester Søren
Pind syntes, den fortjente en
bedre plads.
Så han kontaktede skoleborgmester Per Bregengaard, der foreslog af overlade den til Christiaqnshavns Gymnasium, der i 2005
skulle indvie det nyindrettede auditorium i skolens
anneks. Det foregik under
festlige former med muntre
taler af de to borgmestre som
visit på billedet her.
Der var mange, der dengang så den sjove- men
ikke just smukke- konges-

tatue, for auditoriet blev
flittigt brugt i forbindelse med forelæsninger for
flere klasser, modtagelse af
udenlandske gæster og lærermøder. I 2014 blev gymnasiet udvidet og ombygget.
Auditoriet blev omdannet
til to almindelige klasseværelser uden plads til skulpturen. Den blev gemt af vejen
på et depot et par år, indtil
ombygningen var afsluttet
med plads til skulpturen ved
siden af den nye trappe. Den
ses dagligt af mange elever
og vil for øvrigt snart blive
smukt belyst.
Man kan næppe forlange,
at alle skal have fri adgang
til skolen til at besigtige Fridericias værk. Og som nævnt
kan den ikke stå udendørs.
Dengang gymnasiet var ejet
af kommunen, var skulpturen kommunal ejendom.
Men efter overgangen til
såkaldt statslig selveje tilhører den nu helt lovformeligt gymnasiet.
Det er da muligt som foreslået af Senderowitz, at flere
ville få glæde af den på et
mere offentligt sted som fx
det kommende havnebad
på Papirøen. Men det vil
nok kræve forhandlinger
med gymnasiets bestyrelse.
Og helt ærligt, har vi ikke
kongestatuer nok i det offentlige byrum?
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Fra alle os til alle jer
Christianshavn er fuld af finurlige, smarte og spændende butikker, hvilket gør dem til et naturligt sted
at købe sine julegaver. Derfor har vi på redaktionen
spurgt en række af butikkerne, hvad deres forslag
er til en god julegave.
Det kom der mange gode
bud på og butikkerne har
såmænd valgt at donere
nogle af disse gaveidéer
til jer – de heldige læsere
af Christianshavneren.
Du kan derved blive den
heldige vinder af en dejlig
julegave fra dit lokalområde.
Alt du skal gøre er at sende
os en mail til christianshavneren@beboerhus.dk med
emnet ”Julegave”. Tilføj dit
navn og nummer i mailen, så
vi kan kontakte dig, hvis du
er den heldige vinder.

Vi trækker lod om de heldige vindere tirsdag den
10. december. Vinderne får
direkte besked på mail. Du
skal så printe denne mail og
tage med ned i butikken for
at hente din gave. Mailen fra
Christianshavneren er dit
bevis på at du er den heldige
vinder.
Redaktionen og avisen har
ingen gevinst ved dette
opslag. Det er helt og holdent
butikkernes egen gavmildhed og juleglæde, der spredes
med disse gaver.

På de kommende 4 sider kan
du se alle gaveidéerne, samt
de gaver du har mulighed for
at vinde.
Skynd sig at sende en mail
til os.
Glædelig jul – fra dit lokalsamfund.

Billeder og tekst af:
Elsa, Susanne og Henning.

Hælebaren

HagenUhre
HagenUhre – Flowers & Delights
Strandgade 26 kld
Charlotte viser sit nyeste påfund: et smukt julebundt af tørrede planter, naturligvis pakket
ind i gamle numre af lokalavisen Christianshavneren. Så bliver det ikke mere bærbart og
lokalt. Priser fra 149 kr.

Hælebaren
Strandgade 38A
Thomas fremstiller de smukkeste bælter, og de er hans forslag til årets julegave. Det viste
koster 349,- kr.
Gaven til læserne: en smuk lille skindpung til kreditkort, værdi 199,- kr.

Gaven til læserne: et julebundt med lang holdbarhed og fine farver.

Kolonihaven

Christianshavns
Færgecafe
Kolonihaven
Overgaden Oven Vandet 54
Christel vil gerne opmuntre til sund livsstil og foreslår en keramisk næseskyller til 450,- kr.
Den gør underværker for helbredet.
Gaven til læserne: et sødt puslespil, værdi 50 kr.

Christianshavns Færgecafe
Strandgade 50
Kaptajnen synes, christianshavnerne skal købe en hverdagsmiddag til hinanden. Mandag
til torsdag koster en sådan 159,- kr. for dagens ret varierende efter ugedag.
Gaven til læserne: De udlodder hele fire gaver til læserne à 159,- kr.: 1 mandags-, 1 tirsdags-, 1 onsdags- og 1 torsdagsmiddag.
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Den Grønne
Genbrugshal
Cibi e Vini

Den Grønne Genbrugshal
Christiania
Simone går ikke ind for plastik i hverken varer eller emballage og foreslår en vand- og termokande fra franske
Beaurivage i rustfrit stål og ´50´ er-design til 150 kr. samt
en Shampoo-bar ( 40 kr.) og Conditioner-bar ( 60 kr.) fra
Friendly.

Porte á Gauche

Cibi e Vini
Torvegade 28

Porte á Gauche
Torvegade 22

Fabio er ikke i tvivl: en skøn Barolo er årets julegave til 310
kr. Nyd den i juletræets skær en stille stund i juledagene.

Karinas julegaveforslag er et elegant sæt i brune og brændte
orange nuancer tilsat glimmer. Nederdel 1.199,- kr., skjorte
1049 kr., begge Dante6, samt en Kasti taske 1499,-kr. Kan
også købes enkeltvis.
Gaven til læserne: matchende glimmerstrømper og
hårelastikker, værdi 200,- kr.

Gaven til læserne: 3 pakker juleknas, vælg mellem
dadel, abrikos og chokoladeovertrukket citron- eller appelsinskal. Værdi 150 kr.

Illustrado
Illustrado
Prinsessegade 50
Dominique Jal viser årets julegaveidé til alle Christianshavnere: en plakat med lokalt motiv, her Knippelsbro, 495 kr. uden
ramme.

Yoga Hjørnet

Gaven til læserne: et passepartout af eget valg,
værdi 265 kr.

Naturpoteket

Thirion
Yoga Hjørnet
Overgaden Oven Vandet 4A
Charlotte Bom og AnneKatriine Andersens julegaveidéer
er enten forkælelse til ansigtet “med et guasha - sæt og 1/2
pris på en guasha workshop” eller forkælelse til kroppen
med “Charlottes egen yoga-bog samt en lyseblå ftalat-fri
yoga-måtte- og 1/2 pris på en prøve- yogatime”.
Gaven til læserne: Årets julegaveidé er også gaverne til læserne, som garanterer en god afslutning
på året- og en god start på det nye år.

Thirion
Prinsessegade 50
Eric Thirion sværger til gode, belgiske pølser. Og det er da
også hans bud på en julegave med føl´ se: en pølse med nødder til ca. 50 kr.
Gaven til læserne: Det er et gavekort på 150 kr., så
den heldige vinder selv kan bestemme, hvad pølsen
skal indeholde.

Naturpoteket
Torvegade 36
Sofia og Nins er enige om, at en gave skal være fuld af
kærlighed, og alle skal kunne bruge den- fra Bedstemor til
Lillebror, der lige er flyttet hjemmefra. Og den må gerne
smage af solskin. Det gør året julegaveæske med oliven,
lynghonning, bjerget og jomfruolivenolie- alt fra solskinsøen
Kreta.
Gaven til læserne: Det er både årets julegaveidé
samt gaven til den heldige christianshavner-læser.
Værdi: 298,- kr.
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Kvindesmedien

Pigen og Blomsten
Pigen og Blomsten
Overgaden oven Vandet 48

Kvindesmedien
Christiania
Charlotte giver julegaver, der holder- år efter år. Årets julegaveidé er en 3-dimensionel
stjerne til at hænge (værdi 275 kr.).
Gaven til læserne: en julebuk (220 kr.) - begge af Kvindesmedjens eget design.

Her er årets julegaveide en gave, der vil vække glæde hele år 2020: for bare 3.000 kr. kan
du få en buket leveret til gadedøren hver den 1. I måneden. Du vil garanteret blive husket
- og værdsat- hele året!
Gaven til læserne: en yndig buket til en værdi af 200 kr.

Shoe by Shoe & More
Mo
Mo
Torvegade 26

Shoe by Shoe & More
Torvegade 31
Caroline har lavet en fin opstilling med støvler fra Paul Green til 1799,- kr. samt et matchende tørklæde fra Mathlau til 560,- kr.
Gaven til læserne: en mininederdel fra Nümph efter eget valg, værdi: 450 kr.

Mo foreslår sine sløjfe- øreringe med rosa ferskvandsperler som årets julegave. I guld koster
de 2.900,- kr., i sølv 1.500,- kr. Smukke, lette og elegante – enhver kvindes drøm.
Gaven til læserne: Ahorn halskæde i sterlingsølv, værdi: 1.800,- kr. Enhver
kvindes anden drøm.

Made Here

Blæs

Blæs – Reffen Glass Studio.
Ring for aftale 28562045/60685565

Made Here
Wildersgade 23A

Sallys julegaveforslag er en betagende hængevase i en dyb olivenfarve til 600 kr. Jettes
bud er en yndig sart-rosa optikskål til 350 kr. Begge dele er nyttige brugsgenstande, men
samtidig en fryd for øjet: lysets spil fanges så fint i glas fra Blæs.

Her er man rigtig i gavehumør. Lars´ s forslag til både Årets julegave samt til Læsernes
gave er en stor stentøjskop med lava i glasuren. Den fås i flere farver, her i brun til 300 kr.
Louise derimod synes, at Årets idé er en mosgrøn vase, 14,5 cm høj. Du kan vælge mellem
8 forskellige farver.

Gaven til læserne: en optikskål i farve efter eget valg, værdi 350 kr.

Gaven til læserne: Det er julepynt. Måske en isbjørn? 190 kr. er prisen.
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Per Bo Keramik
Kunsthåndværkerbutikken
Per Bo Keramik
Sankt Annæ Gade 33
Pottemager Per Bo foreslår denne smukke vase med kontrast mellem den rustikke keramik og de fjerlette naturfarver. En vase der svæver. Pris 975,- kr.
Gaven til læserne: hvid mælkekande, som ligger
godt i hånden, værdi: 185,- kr.
Kunsthåndværkerbutikken
Loppebygningen, Christiania

Confecture

I Kunsthåndværkerbutikken ved Christianias hovedindgang, Loppebygningen, er Marianne Bidstrup ikke i tvivl:
årets julegaveidé er englen, lavet at en tøjklemme, til 85 kr.

Confecture
Overgaden oven Vandet 40A

Gaven til læserne: et smukt sæt med bælte og armbånd, lavet af pulltabs. Værdi: 245 kr. plus 100 kr. - i
alt 345 kr.

Årets julegaveidé vil han hellere udskifte med Årets Mandelgaveidé: er du ikke til den klassiske marcipangris (der
fås håndlavet eller formstøbt med chokoladeovertræk fra 88
kr.), synes han, du skal flotte dig med en kæmpesnemand,
der vil garantere dit eftermæle, ikke mindst i børnefamilier.
Gaven til læserne: Patrick er igen i år i det søde,
gavmilde julehumør og donerer en chokolade-snemand til den heldige Christianshavner-læser.

Kirkens Korshær
Kirkens Korshær
Torvegade 53
Jesper og Lis foreslår legetøj som årets julegave. De viser
her en tumlebold og en blød bamse, hver især til kun 35,- kr.,
men der er mange andre dejlige legeting.
Gaven til læserne: et par lækre hjemmestrikkede
sokker, værdi 30 kr.

Kræmmerhuset
Kræmmerhuset
Dronningensgade 48
Saghir går ind for økobølgen. Hans forslag til årets julegave
er en dynamodreven køkkenvægt med let afvaskelig glasplade til 299,- kr. Fås også som personvægt til samme pris.
Gaven til læserne: en af de to vægte efter eget valg,
værdi 299,- kr.

Hunni
Guldsmed Hilbert
Guldsmed Hilbert
Sankt Annæ Gade 24
Årets julegaveide er Christianshavner Aben. De er begge
lavet i Sterlingsølv og har en værdi af 950kr for den lille og
1350kr for den store.
Gaven til læserne: man kan vinde enten den store
eller den lille halskæde, alt efter behov.

Hunni
Christianshavns Voldgade 15
Stine og Nynne foreslår som årets julegaveidé, en lækker
taske til hunde op til 15 kg. Lavet i Venedig fås den i sort/
lys/sølv/sandfarvet og sort vokset med aftageligt for til 999
kr. Den er så smart, at den også kan benyttes uden hund.
Og kan sørge for gratis færd i Metroen, hvor hunde i taske
ikke skal have billet.
Gaven til læserne: Crispy chips og Barking Burgers, økoguf fra Sverige til henholdsvis 45 kr. og 199
kr.- også god at tage med til hunden, hvis juleaften
fejres udenfor hjemmet.

Boutique Allure
Boutique Allure
Torvegade 24
Lottes julegaveforslag er ansigtsbehandlingen ”The Facial”,
en times luksuriøs behandling med hudanalyse, peeling,
damp, dybderens, massage, maske og afsluttende produkter
samt gode råd. Alt til 595,- kr.
Gaven til læserne: The Facial – som ovenfor.

8

Christianshavneren nr. 9 / December 2019

Hvad er en spøgelsesreservation?
En spøgelsesreservation er udtryk
for en forkastelig kundeadfærd og
en forbandelse for byens
spisesteder.

Nyt fra Lokaludvalget
December 2019
Hermed en lille oversigt
over sager, der har været på
vort skrivebord siden sidst:
Nogle er gengangere – ikke
alt løses i en ruf!

sindene meget, især den
påtænkte transport af opfyldningsmateriale i lastbiler gennem mange år. Der

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra lokalområdet. Lokaludvalget fungerer som bydelens
officielle repræsentation (inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og er især bindeled mellem
bydelens borgere og rådhuset.

Tilbage står restauranten
med smerten: tomme borde,
indkøbt mad, for meget personale; kort sagt et økonomisk tab. Dertil kommer de
mange gæster, der er gået
forgæves, fordi restauranten
har meldt udsolgt. Disse
gæster går andre steder hen
og kommer måske ikke igen
til næste år.

Vi holdt et møde med
Teknik- og Mljiøborgmesteren, der var meget interesseret i, hcad der rørte sig
på vore kanter. Det fik hun
så at vide og ville tage de
rejste spørgsmål med hjem
for at prøve at gøre noget ved
dem – men må selvfølgelig
også tage højde for, at hendes
parti jo ikke har flertal i BR
alene.
Et af de problemer, der
optog sindene, var relationer mellem forvaltning og
det politiske niveau, sidstnævnte repræsenteret af
såvel borgmesteren som
lokaludvalgene. Den konkrete anledning var den
skøjtebane, der nu idriftsættes på Grønlandske Handels Plads. Forhistorien er,
at LU i sensommeren blev
opsøgt af en iværksætter, der
ville høre om vores holdning
til projektet. Der blev lyttet,
og den pgld. iværksætter
blev rådet til at tage kontakt
til vores Arbejdsgruppe for
Byplan, Teknik og Havn for i
fællig at kunne optimere projektet. Dette skete imidlertid
ikke. Til gengæld så vi siden,
at et medlem af kommunens
Teknik-og Miljøudvalg rejste
medlemsforslag om at tillade
projektet. Forslaget blev
henvist til kvalificering i
forvaltningen. Vi skrev så –
med hjemmel i kommissoriet
for lokaludvalg – og bad om
at blive inddraget i arbejdet.
Det hørte vi intet til, førend
vi forstod, at nu var sagen
afgjort – og det pgld kontor i
forvaltningen skrev, at man
ikke havde set grund til at
inddrage eksterne aktører.
Nu er det ikke fordi, modstanden mod en skøjtebane
synes ret udbredt – om end
vi ku nære nogle miljømæssige betænkeligheder. Men
det er vigtigt for os, at forvaltningerne agerer i overensstemmelse med politiske
vedtagelser – herunder de
overordnede retningslinier
om inddragelse af borgerne,
in casu Lokaludvalget Denne
sag er derfor endnu ikke
afsluttet fra vor side.
Lynetteholmen optager

er også ønske om en diskussion af, om projektet i det
hele taget er nødvendigt. Det
sidste vil blive imødekommet
i det ny år. Fsva det første
– landtransporten – er det
Lokaludvalgets klare opfattelse, at den påtænkte lastbiltransport vil være meget
destruktiv for vor bydel – og
i øvrigt også for Indre By –
så vi vil kæmpe med næb og
kløer for at få meste muligt

transporteret ad søvejenPå Sydøen – græsplænen
mellem Operaen og Papirøen
– vil A.P.Møllerfonden bygge
en storstilet park ovenpå
den kommende parkeringskælder. Lokaludvalget
holdt sammen med Teknikog Miljøforvaltningen et
møde herom for godt et år
siden og gentog i november

Man reserverer bord i
god tid inden julefrokosten til et større selskab
– og udebliver på dagen!
Denne reservation har
man nemlig lavet hos
flere spisesteder på én
gang, og så kan man jo
så bekvemt vente med
at beslutte sig til sidste
øjeblik. Uden at sende en
afbestilling.

seancen, da der nu foreligger
et endeligt projekt og den
heraf følgende lokalplan nu
er i høring. Borgermødet
havde god tilslutning og
generelt var der stor tilfredshed med det overdådige
projekt. Problemerne samlede sig – forudseeligt – om
de trafikale komplikationer.
Det er jo ikke APM-fondens
bord – men kommunens. Det
er min opfattelse, at man i
kommunen arbejder intenst

med den næsten umulige
opgave at få et vejnet fra
16-1700 tallet til at fungere
med en stigende trafik i det
21. århundrede. Der mangler
i den grad en overordnet og
langsigtet plan for bydelens
infrastruktur, Men vi arbejder på det – og fornemmer
også en vis lydhørhed i forvaltningen.

Det er kommet os for øre,
at Torvet er ramt af bandeuvæsen – vi vil prøve – sammen med politi og sociale
myndigheder - at orkestrere
en indsats herimod. Efter
det vi hører, er det for en
gangs skyld – lokale unge,
der står bag problemet- og
det betyder jo, at lokalsamfundet har gode muligheder
for at hjælpe i indsatsen.
Og så skal det nævnes, at
juletræet
på Torvet
tændes
lørdag 30.
November
kl 16. Kom
og vær
med til en
hyggelig
begivenhed.
10. januar 2020
h o l d e r
Lokaludvalget sin
årlige nytårskur.
Bemærk,
at den denne gang holdes i
salen på Christians Skole.
I lokaludvalget ønsker vi
jer en GOD JUL og et lykkebringende NYTÅR!
poul
Billederne er venligst stillet til
rådighed af Knud fra Christianshavns Kvarter

Hvad kan der gøres som
modtræk? Christianshavneren har forhørt sig lidt
rundt omkring. Den konkrete praksis varierer, men
princippet er det samme: at
forhåndssikre sig betaling.
Nogle steder forlanger man
kreditkortoplysninger ved
bestillingen, andre forudbetaling af kuverterne. Det
er sørgeligt, at det skal være
nødvendigt.
Gode kunder reserverer
alene, hvad de rent faktisk
har tænkt sig at bruge. Det
er almen pli, og det kan alle
kun vinde ved.
Tekst: Susanne

Skal vi virkelig
opleve butiksdød
på Christianshavn?
Her på Christianshavn bryster vi
os af alle de små, helt unikke butikker med et vareudvalg, man ikke
finder andre steder. Hertil kommer en uovertruffen personlig og
professionel betjening.
Vidste du, at så godt som
alle butiksindehavere er
christianshavnere?
De arbejder her, de bor her
og de kender os. Derfor kan
de vejlede til det tøj, der
klæder netop dig; de skønhedsprodukter, der passer
til netop din hud og dit hår;
den vin, du vil kunne lide;
det brød, du altid køber; de
specialiteter, du endnu ikke
har smagt; den elektriske
dims, du har ledt efter; det
smykke, du altid har drømt
om.
Vi er desuden så heldige at
have udøvende pottemagere,
skomager, kobberstikker,
keramikere, glaspustere,
guldsmede, jernsmede, blomsterkunstnere, smykkekunstnere, tøjdesignere, tekstilkunstnere og kunstmalere iblandt os. Her kan
du finde unika, som kun du
har, lokalt produceret, af høj
kvalitet og bærbart.

Alle vores butikker overlever
kun, hvis du støtter dem
og handler lokalt! Lige nu
gælder det julehandlen – og
resten af året gælder det
hverdagen. Gør op med dig
selv, hvor du vil lægge dine
penge på langt sigt! Vil du
holde liv i de lokale butikker, eller vil du være medskyldig i butiksdøden? En
bydel blomstrer i kraft af et
levende butiksliv. Her får vi
vores indkøbsbehov dækket,
her ser vi hinanden, her slår
lokalområdets puls.
Christianshavn har det hele,
så støt vores butikker og
nærsamfundet ved at handle
lokalt!
Tekst: Susanne
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Naturklummen
Fæstningsringens haver

Christianias natur – en del af byen
Noget af det der karakteriserer Christiania, er den
tætte sammenhæng mellem natur og bebyggelse.
Sådan er det, og sådan
arbejder vi for, at det skal
vedblive at være. Som
der står i præamblen til
aftalen mellem Fristaden
og staten. “Christiania
skal ligge i naturen. Naturen skal ikke kun være
henvist til enkelte indhegnede enklaver.”
Men hvis både natur og
mennesker skal kunne trives
side om side, er det nødvendigt med en vis pleje.
Og hvis det skal fungere,
er en planlægning, strategi
og målsætning nødvendig.
Det har man blandt andet
indset i Københavns Kommune, hvor de fleste parker
er fredet, og hvor der for hver
af dem er udarbejdet en udviklingsplan, som revideres
med 5-10 års mellemrum.
En sådan revision er netop
i gang, for de parker der
ligger i fæstningsringen.
Da Christiania er en del af
af denne ring, kan det være
interessant, at se på vores
natur i den sammenhæng.
“Fæstningsringen – Pleje- og
Udviklingsplan for kommunale parker 2002-2007” udkom i 2002. For at bibeholde
og styrke den enkelte parks
særpræg, bliver der her
lanceret en tematisering, der
fortsat er gældende også for
den igangværende revision.
Denne kommunale inddeling
skal her kort beskrives, samtidigt med vi i den ene ende
ser på det statslige areal,
Kastellet, og i den anden
det befriede folkets areal,
Christiania.
Kastellet er ligesom den
øvrige del af Fæstningsringen i sit udgangspunkt

et forsvarsværk. Men her
søges dette bevaret med
nidkærhed. Med vore dages
voldsomme tilstrømning af
besøgende, har området fået
et stærkt museumspræg,
hvor der ikke tillades meget
slinger i valsen. De fleste
træer og alle buskadser og
rørsump, der over årene
havde sneget sig ind, er
fjernet, og voldenes kanter
ud imod Kastelsgraven er
afrettet, så voldanlægget
igen “afsluttes skarpt og
præcist mod vandet”, som
det udtryktes på de informationstavler, der under arbejdet forsøgte at retfærdiggøre
det by økologiske hærværk.
Næste led i ringen er Østre
Anlæg, der holdes som den
fuglevenlige bypark med
stort naturindhold i form af
stort udvalg af urter, buske,
træer og dyrearter. De
mange busketter, trægrupper og specialhaver giver,
som der står, varierede
oplevelser og overraskelser.
Dernæst kommer Botanisk
have, der administreres af
Københavns Universitet.
Haven der også har store
rekreative kvaliteter er dog
primært et videnskabeligt
projekt, et levende museum
for botanisk biodiversitet.
For Ørstedsparken er det
den romantiske Kulturhave
med de mange enkeltstående og eksotiske træer,
de farvestrålende blomsterbede, sammen med de gamle
skulpturer og de bløde landskabsformer omkring den
allestedsnærværende sø.
Næste led i ringen er det
privatejede Tivoli, der er,
hvad det er, en forlystelsespark, men dog af den type
der også har lidt plads til
fredelige forlystelser, så som

indtagelse af kaffe og andre
drikke i romantiske grønne
omgivelser.
På Christianshavns Vold er
det både det tydelige historiske fæstningsværk og
det store naturindhold, der
sammen med den lange hele
tiden skiftende søbred og det
store udsyn, der karakteriserer stedet.
Som rosinen i pølseenden
kommer så Christiania. Som
vi her kan karakterisere som
det beboede vildnis, hvor

mennesker og natur går op i
en højere enhed. For nitterne
er kvaliteten, at de bor der,
og for mange af de besøgende
er det en god oplevelse, at
se drømmen om at bo i naturen realiseret. Her af nogle, der ikke har røven fuld
af penge, og som ikke prøver
at skræmme andre væk med
pigtråd og forbudsskilte.
Takket være heldige omstændigheder og fremsynethed er
det således lykkedes at få
noget godt ud af den befæstning, som for snart 200 år

siden, havde mistet sin
oprindeligt tiltænkte betydning. Den skal ikke længere
holde fjender på afstand,
men kan tjene mange andre
formål.
Helt har den perlerække af
parker, som det er blevet til,
har dog ikke lagt fortiden
bag sig. Kastellet signalerer
stadig nationalisme, krig og
kontrol. Men heldigvis har
vi i den anden ende Christianias natur, der signalerer
ønsket om en verden i fred
og frihed.

Vi ønsker hermed alle en god
Jul og et godt nytår
Christianias frie natur
Læs mere : www.christianias-frie-natur.dk
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Debat
og
Læs
Det rene røveri
I øjeblikket diskuteres det,
om der ved lov skal sættes
en grænse for, hvor meget
man skal betale i rente for
et kviklån. Måske burde
politikerne også diskutere,
hvordan der kunne sættes en
grænse for prisstigninger på
medicin. For godt en måned
siden var jeg på Christianshavns Apotek for at købe
en receptpligtig kopimedicin,
Pantoprazol, og ekspedienten spurgte som sædvanligt,
om det skulle være den billigste. Naturligvis sagde jeg
ja, men da jeg fik regningen
viste det sig, at det ”billigste” produkt var steget fra
53 kr. til 300,88 kr. fra maj
til oktober. Havde jeg valgt
det næstebilligste, skulle jeg
betale 301,00, så jeg havde
da sparet 12 øre. Prisstigningen betyder, at jeg på et
år skal betale næsten 1900
kr. mere for produktet. Heldigvis gives der et tilskud
på 600 kr. fra staten, men
jeg skal selv stadig betale
1300 kr. Det viste sig, at
de øvrige firmaer oså havde
valgt en pris på næsten det
samme beløb. Efterfølgende
henvendte jeg mig til Sandoz, der leverer produktet,
for at høre om hvorfor prisen

var steget så meget, og man
lovede mig et svar, men nu
en måned efter har Sandoz
stadig ikke svaret. Det er
åbenbart svært at finde en
forklaring. Både Lægemiddelstyrelsen og Forbrugerog konkurrencestyrelsen
siger, at de ikke kan gøre
noget ved det. Jeg overvejer
derfor at anmelde firmaet til
politiet for røveri og Apotekerne for hæleri, da de også
får deres andel af den store
prisstigning. Da der er tale
om receptpligtig medicin,
har jeg ingen mulighed for
evt. at købe det i udlandet,
hvis det er billigere der. Der
findes heller ikke noget andet produkt, der kan erstatte
det. Medicinalfirmaerne
påstår, at priserne i Danmark er nogle af de laveste
i EU, men det hjælper ikke
mig, når de sætter prisen op
med 600 procent. Jeg føler,
at det er rent røveri fra firmaer, der i forvejen tjener
milliarder af kroner på at
producere medicin. Noget
må der gøres, måske skulle
al import og handel med
medicin nationaliseres, for
at sikre lave priser.
John Poulsen

Læs nyheder
fra Christianshavn på www.
christianshavneren.dk
Hold dig opdateret om Christianshavn på
www.christianshavneren.dk
Læs lokale nyheder på www.
christianshavneren.dk

Stop galskaben!
Vi har i mange år set, at
EU har indgået de såkaldte
frihandelsaftaler. I 2017 kom
CETA-aftalen med Canada.
Der er frihandelsaftaler med
Japan (JEFTA) og med Singapore. Senest har EU-Kommissionen underskrevet en
med fire lande i Sydamerika
(Mercosur). De har alle været
undergravende for allerede
tilkæmpede rettigheder i
alle EU-landene. Det være
sig forbrugerrettigheder,
fødevaresikkerhed og løn- og
arbejdsvilkår. Mercosuraftalen har nærmest sat

Amazonas i brand, da den
bl.a. bygger på øget eksport
af landbrugsvarer til EU.
En klimabelastning af dimensioner!
Nu barsler EU med en “frihandelsaftale” med Sydøstasien.
I Sydøstasien har udvidelsen af produktionen af
palmeolie været særlig voldsom. Og den rydder regnskoven med faretruende hast.
Indonesien er den globale
hovedproducent af palmeolie
og den primære leverandør
til EU, som er verdens næst-

største importør af palmeolie. EU og Indonesien har
siden 2016 arbejdet for at
indgå en frihandelsaftale,
hvori palmeolie er et af
hovedpunkterne.  
Vil du være med til at
stoppe denne galskab, så
meld dig ind i Folkebevægelsen mod EU!
Birte U.Pedersen
Kontaktperson til Folkebevægelsen mod EU
Lokalkomiteen Chr.havn/
Indre By

Kampen om tiden - historisk og i dag
100 år efter at arbejderbevægelsen kæmpede sig til retten til 8 timers
arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fri tid, foreslår nu københavnske fagforeninger og politiske partier, at vi i dag igen nedjusterer mængden af
tid, vi arbejder. Det sker af så forskellige hensyn som til lige fordeling af
arbejdet, mental og fysisk sundhed, klima og ønsket om mere tid til omsorg, rekreation og demokratisk deltagelse.

Babysitter søges
til mine 2 dejlige drenge på 10 mdr. og 2.5 år. De er søde
og nemme at være sammen med. Jeg har behov for pasning
engang imellem i dagtimerne i forbindelse med sygdom,
og en enkelt aften eller i en weekenddag i ny og næ. Vi bor
centralt i Sundby ved Amager Bio.
Med venlig hilsen Anna, Ludvig og Laurits tlf. 51348188

En arbejdsgruppe i SF Hovedstaden inviterer til oplæg og debat om ønsker om at nytænke hverdagslivets tid. Det sker mandag den 13. januar
klokken 19.30 til 21.30 i Christianshavn Beboerhus.
19:30-20:15: Historien om politisk kamp og sejr
En dygtig formidler fra Arbejdermuseet vil levende berette om arbejdslivets kampe for 100 år siden. Der vil være god tid til at stille spørgsmål,
herunder til den historiske sejr i kampen for en 8-timers arbejdsdag.
20:30-21:30: Hvad vil vi i dag med vores tid?

Det sker på
Christianshavn.
Læs www.christianshavneren.
dk

Workshop og åben diskussion af drømme og tanker om mulige perspektiver og faldgruber ved at kæmpe for bedre hverdagsliv og samfund gennem en nedjustering til en 30-timers arbejdsuge i dag.
Alle er velkomne til hele arrangementet eller til at deltage i blot én af
arrangementets to dele. Der er fri adgang, og i pausen er der fri kage og
fri varme drikke.
Tilmelding er ikke nødvendig, men sikrer rigeligt kage til alle. Skriv
til peter.westermann@regionh.dk
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Hvordan ”Havn” blev til ”Køb – en – havn”
- Frit efter HC Andersens eventyr ”Det Utroligste”.

Den som kunne gøre det
utroligste skulle have folkets
gunst og kongens datter.
De unge mennesker, ja
de gamle med, anspændte
alle deres tanker, sener og
muskler; to spiste sig til
døde og én drak sig ihjel
for at gøre det utroligste
efter deres smag, men det
var ikke på den måde, det
skulle gøres. Små gadedrenge øvede sig hver i at
klappe sig selv på ryggen,
det anså de for det utroligste.
På en bestemt dag skulle
det fremvises, hvad enhver havde at fremvise
som det utroligste. Der
var ansat som dommere
børn fra tre år til folk op
i de halvfems. Der blev en
hel udstilling af utrolige
ting, men alle var snart
enige om, at det utroligste
var en stor by med en stor
havn, der prægtigt klædte kongen som folket.
Stor, mærkværdigt udspekuleret uden og inden.
Først kaldte man byen
Havn, men siden København, for havne var der
jo så mange af. Ved hvert
klokkeslæt kunne man
se levende billeder, som
viste hvad tid klokken
var slået og tiden havde
bragt. Der var hele tolv
forestillinger med bevægelige figurer og med
sang og tale.
”Det var det utroligste!”
sagde folk.
Klokken slog et, og man
kunne se at naturen ved
Amager havde skabt
den eneste beskyttede
havn på Sjællands østkyst. Hvor Sundet var
bredest kunne ligge
en havn og byen Havn.
Klokken slog to, da
viste sig to fiskere, der
tørrede deres garn efter en god dags fangst
efter de mange sild fra
holmene, som Havn så
rigeligt var nabo til.
Ved slaget tre viste sig
den stolte kriger Biskop
Absalon, der skænkede
Havn en borg til værn mod
de onde vendere og andre
sørøvere. I byvåbenet
kan du stadig se de tre
tårne, som Absalon syntes
hørte til en rigtig borg.
På slaget fire kom kong
Valdemar til Havn med
sin datter Margrete, der
her blev viet med Kong
Håkon af Norge. Havn
var blevet den vigtigste og største by, kom
direkte under Kongen,
som gjorde den til sin residensby. København hed
den nu, for den selvsikre
by fandt nu ”Havn” for et
alt for beskedent navn.
Slog klokken fem viste sig
Kong Hans, der bestemte
at landets flåde skulle

fødes og bo i Havn. Og
Christian II gjorde Havn
til centrum for handelen med hele verden.
Den danske flåde fra
Havn skulle bevogte og
beskytte kysten fra Nordnorge til Christiansø og
sikre kongens kilde til
rigdom - øresundstolden.

op i nord, syd og sågar i
midten, hvor en myriade
af nye glaspaladser skød
op og prøvede at klæde sig
lige så fornemt som de nye
fine huse til både opera,
skuespil og bøger. ”Fyld op
og byg!” er løsningen sagde
man. Den, der modsiger
dette, må være en tåbe.

Klokken slog seks: Der sad
en spiller, han kastede terning og denne vendte den
højeste side op, og der stod
seks. Spilleren var den dristige Cristian IV, der i vandet
øst for slottet lod fylde en helt
ny bydel op. Med kanaler og
broer som i byer ude i den
store verden. Christianshavn
kom dette fyld til at hedde.

Nu slog den tolv, da trådte frem vægteren med kabuds og morgenstjerne, han
sang det gamle vægtervers:

Så kom til byen de stolte
bygninger, der rejste sig
på tæerne for at se ud og
selv blive set: Børsen, hvor
købmændene kunne handle,
kongens nette sommerhus
i hans egen have, en orlogshavn lige ved slottet, et
nyt værft med bastioner
på Nyholm, der med det
kommende forsvarsanlæg –
Kastellet og en toldbod vest
for havneløbet beskyttede
byen imod både fremmede
flåder, smuglere og ransmænd. Nyboder blev opført
til flådens folk. København
var i sandhed blevet en havn
med en by.
Ved slaget otte kunne man
se den gyldne tid hvor mange
blev så velhavende, at en
hel bydel kunne fyldes op af
palæer til dem. Selv kongen
fik her husly og blev med den
fine havneudsigt fastboende.
På slaget ni kunne man
følge byens skibe besejlede
alle verdenshavene, og kun
en engelsk flåde kunne for
øjnene af folket sætte en
stopper for fremgangen.
Ved slaget ti kunne man
beundre de mange flotte
pakhuse, som blev bygget
i havnen samt hilse på tre
driftige bådebyggere – en
holstener, en englænder og
en dansker – der skulle blive
pionerer i maskin- og skibsbyggeri. Som virksomheden
voksede blev den flyttet til
den på sandbanker nyligt
opfyldte ø – Refshaleøen.
Det blev med tiden kongerigets største private arbejdsplads, og såvel Dannebrog som Hjejlen kommer
her fra Amagers nordspids.
Klokken slog igen - og da
hoppede og sprang små
drenge og piger, de legede
en leg og sang dertil: «Bro,
bro, brille, klokken er slået
elve!» og det var den slået.
Havnen var nu blevet en
yndet legeplads for byen med
broer til cykler og badende,
havnebusser og nydelig sejlads for byens mange skibe
– store som små. Ja selv
grønlændernes kajakker
fornøjede de legesyge. Et
bjerg til både skiløbere og
bjergbestigere kunne man
nu se, og fra toppen bevidne, at havnen nu var fyldt

«Det er nu midnatstide,
Vor havn og by forenet!»
Det var yndigt at høre, det
var dejligt at se. Det hele
var et mageløst kunstværk,
det utroligste, sagde alle
mennesker.
Afgørelsens dag var kommet, hele byen stod i stads
og prinsessen sad på landets trone, der havde fået
nye krølhår, men dog ikke
var blevet mere magelig og
behagelig. Byens havn må
være det smukkeste som
København kan vise. ”Det
er det utroligste” sagde alle
– ja selv borgmesteren og
alle hans hjælpere mente
det samme, hvis man altså
huskede at spørge dem.
«Nej, det skal nu jeg gøre!»
råbte lige i det samme
By&Havn - en kraftkarl,
der steg op af vandet. «Jeg
er manden for det utroligste!» Og så proppede han en
stor ø ned i vandet lige hvor
havnen blev til hav og kaldte
øen for Lynetteholmen, for
det lød så kvikt og enkelt.
Den så kedeligt jævne horisont vil om halvtreds år
være forvandlet til en helt
ny by, der med sit brede,
hvide smil af høje huse med
solen i ryggen hver eneste
morgen kan hilse ”God morgen” til alle københavnernes
børnebørn, der da næppe vil
huske hvorfor at byen en
gang hed ”Havn”.
«Krisk! krask! kvas!» der lå det hele. Skibe og
københavnere fór rundt om.
Havnen var blevet fyldt
op væk, og alt var ødelagt!
«Det kunne jeg!» sagde
By&Havn; «min gerning
har slået eder alle sammen;
jeg har gjort det utroligste!»
«Ødelægge et sådant kunstværk!» sagde dommerne.
«Ja det var det utroligste!»
Hele folket sagde det samme,
og så skulle han have
prinsessen og det halve rige,
for en lov er en lov, selv om
den er det utroligste.
Claus Møller Bendixen

Om det bliver hvid jul- det ved vi endnu ikke. Men under alle omstændigheder behøver vi ikke at gå
over broen: vinterstemningen holder sig på christianshavnersiden. Foto: Søren – Tekst: ebb

Brand i gaden
21. november om aftenen bemærkede en vaks læser, Niels Ole Sørensen, en voldsom brand og tog dette
billede. Vi erfarer, at den var en bil og noget fyrværkeri. Lokale jungletrommer sætter det i forbindelse
med den forudgående politiaktion i Pusher Street.
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Christianshavns
Beboerhus
DECEMBER 2019

Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml. kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00. Facebook: Christianshavns Beboerhus

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer
Onsdag d. 4/12 kl. 20.00 (Caféen). Entré 80 kr

Tirsdag d. 3/12
Marokkansk tagine med laks, fennikel og
kikærter

Little Village Country Xmas Show

Torsdag d. 5/12
Lam i Chardonnay med tomater, oliven og
bagte kartofler

Torsdag d. 5/12 kl. 16.00 - 20.00 (Caféen). Gratis entré

Tirsdag d. 10/12
Butterchicken med basmatiris, chutney og
koriander
Torsdag d. 12/12
Indbagt nødde og svampepate, rødkål med
æbler og urtesauce
Tirsdag d. 17/12
Chili con carne med urterørt creme
fraiche
Torsdag d. 19/12
Ribbenssteg med rodfrugter og timianskysauce. Rødkålssalat med figner og appelsin
Dagens salat og friskbagt brød ad libitum
Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk. Der kan bestilles en uge
frem. Bestilte billetter skal afhentes på
dagen senest 18:30. Aflysning senest dagen
før.

Get ready for crazy christmas country concert!

Juleboder & Glögg

Lørdag d. 7/12 kl. 20.00 (Caféen). Gratis entré

J.J.C. & L.

Jensen - Jensen - Christensen - Larsen (JJC&L) er et Christianshavner-band med støvlerne solidt plantet i 60’ernes og 70’ernes
frodige blues-rock-muld
Lørdag d. 14/12 kl. 17- (Hele huset). Entré gratis/koncerter 50 kr

Independent Labels
WinterFest2019

Beboerhuset inviterer til en farverig fejring af det blomstrende
københavnske uafhængige musikmiljø med koncerter, DJ’s og pladesalg fra de forskellige undergrundslabels.
Record fair og DJ’s fra kl. 17. Koncerter (og DJ´s) fra kl. 20
Tirsdag d. 17/12 kl. 20.30 (Cafeen). Entré: 50 kr.

Django Bells - julejam
Fredag d. 20/12 kl. 20.00. Entré 20 kr

Dybdestegte Pt II - Ghazal, Kamp,
Dillian Harper, TBA
Christianshavns Beboerhus bliver aftenens grotte om endnu en
historisk aften i dybdens navn

Lukkedage jul - nytår

Mandag d. 13/1 kl. 19.30 (Spisehuset). Gratis entré

Bliv medlem

Hvad ville der ske, hvis vi arbejdede mindre og brugte flere timer
på sociale relationer, restitution og demokrati? Historisk oplæg
fra Arbejdermuseet og efterfølgende debat om mulighederne for at
nytænke hverdagens tid i dag. Alle er velkomne. En arbejdsgruppe i
SF Hovedstaden inviterer. Tilmelding er ikke nødvendig, men sikrer
rigeligt kage til alle. Skriv til peter.westermann@regionh.dk

Beboerhuset holder lukket fra d. 22/12.
Vi åbner igen d. 13/1, og ønsker alle en
god jul og godt nytår

Vil du støtte op om Beboerhuset og have
indflydelse på, hvordan det skal se ud i
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhusforeningen. Det koster 150 kr. pr. år. for
voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister
og studerende. beboerhus.dk/blivmedlem
eller spørg efter en indmeldelsesblanket i
Beboerhusets café.

Kampen om tiden – historisk og i dag

Tirsdag d. 28/1 kl. 20.30 (Cafeen). Entré 50 kr.

Django Jam
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Fredag d. 24/1 kl. 20.00 (Caféen). Gratis entré

Henrik Bøggilds Jazz Orchestra

Bridge

Fredag d. 31/1 kl. 20.00 (Caféen). Gratis entré

Christianshavns Bridgeklub: Mandage kl.
18.30 - 22.15 i sæsonen (jan-april og sepdec). www.christianshavnsbridge.dk

Pimpono Ensemble · ‘SURVIVAL KIT’ · Album release
Live: Tobias Pfeil [NO] & Pimpono Ensemble [PL/DK/NO]

Filmklubben

Releasekoncert: Pimpono Ensemble
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Har du en historie at fortælle?
De kommende måneder vil Christianshavns Beboerhus fortælle Jeres
historier om huset.
Over tiden har Christianshavns Beboerhus været gennem lidt af
hvert. Lige fra en friskole til et besat hus, og nu, et kulturhus
med alt, hvad hjertet begærer. Fakta kan opsnuses på biblioteket,
men det indkapsler ikke hele husets ånd. Så har du en personlig
fortælling, tudsegammel som nutidig, vil vi meget gerne høre den!
Vi vil fortælle én historie ugentligt på Beboerhusets hjemmeside
og Facebookside.
For flere informationer:
Skriv til Alberte Mortensen på alberte@beboerhus.dk

Hver onsdag kl 19.00 viser vi filmperler i
beboerhusets lille biograf. Vi viser film
under forskellige temaer og genrer. Det er
ganske gratis, og du kan købe øl eller
sodavand og gode kaffer i cafeen, som du
meget gerne må tage med i biffen.
Meld dig ind i Facebook-gruppen Filmklubben i Christianshavns Beboerhus, og se det
kommende filmprogram.

Cirkeldans
Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 40,- pr. gang.
Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk/ tlf.: 32 59 57 29

Croquis

Foodsharing

Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transitten. Deltagergebyr 40 kr.

Foodsharing Copenhagen er i fuld gang i Beboerhuset. Hver mandag kl. 19:15 uddeler vi overskudsmad doneret af lokale supermarkeder og bagerier. Alle er velkomne, så medring egen pose
og hjælp os med at mindske madspild. Al maden er i princippet
gratis, vi tager dog gerne imod små donationer, der udelukkende
bruges til at afholde og forbedre vores events hos Foodsharing
Copenhagen.
Vi leder altid efter nye frivillige, så hvis du er interesseret
i at lære mere om og blive en del af Foodsharing Copenhagen så
kom ned til Beboerhuset på mandage kl. 17:30. Møderne foregår på
engelsk, da vi har frivillige fra hele verden. Du kan også læse
meget mere om os på vores hjemmeside ”foodsharingcph.org” og på
vores facebookside ”Foodsharing Copenhagen”.

Medbring selv papir og tegnegrej; vi har
tegnebræt. Holdet er uden underviser, men
Beboerhuset sørger for at booke model.
Ingen tilmelding, bare mød op!

Månedens kunstudstilling:
Yvonne Erbs
Formen får farve og ud fra farvens
indre bevægelse, opstår måske noget
sjæleligt og måske motiv.
For Yvonne Erbs er det ikke nødvendigt at gengive sit motiv realistisk, men snarere at overgive
sig til den skabende proces; som et
samspil mellem farve, form og kunstneren som penselfører. Inspirationen
tager ofte udgangspunkt i stærke
temaer, som f.eks. den nordiske mytologi, bibelske motiver, Bizets Carmen, kærligheden og landskaber som
bliver gentaget og forvandlet.
Fernisering d. 4/12 kl. 16

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr (kan være forhøjet ved
særarrangementer).
Begynderundervisning/Intro til argentinsk
tango med Ann Berit Sourial og
Gunner Svendsen: kl. 18.30-19.30 (Ingen
tilmelding. kom med eller uden partner).
Pris: 60 kr. (100 kr. inkl. entré).

Lokaler m.m.
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30
- 21.00.
Lejepriser: 10 kr. i timen for lokale + 15
pr. person i timen (ved undervisning/erhverv
20 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest
Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.
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Natkirke
Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23. Aftenens
musik begynder kl. 20. Der
er nadverandagt kl. 21.30
og fælles aftenbøn kl. 22.45.
Fredag d. 6. december
Stilhed og musik
Natkirken er et helle midt
i byens travlhed. Aftenen
byder på stille musik og ro.
Fredag d. 13. december
Carsten Lauridsen
Trompetist og komponist Carsten Lauridsen vil
fremføre varm og afslappende musik i vintermørket.
Musikken vil være inspireret
af julens salmer og budskab.
NB: Jule- og nytårspause
indtil 10. januar
Fredag d. 10. januar
Jesper René på flygel
René spiller J.S. Bachs
seks franske suiter, der er en
samling af dansesatser af let
og liflig karakter udformet i
barokkens vanlige mønster
og hører til Bachs mest populære verdslige musik.
Fredag d. 17. januar
Stilhed og musik
Kom ind i varmen og nyd
roen og det smukke rum i
Vor Frelsers Natkirke.

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
December
Søndag d. 1. december
1. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Onsdag d. 4. december
Julegudstjeneste
for udviklingshæmmede
kl. 10.30 v/ Finn Damgaard
Fredag d. 6. december
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 8. december
2. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 8. december
Balletgudstjeneste kl. 15
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 8. december
Balletgudstjeneste kl. 18
v/ Susanne Møller Olsen
Christianshavns Balletskoles elever danser igen i
år julen ind i Vor Frelsers
Kirke til to gudstjenester 2.
søndag i advent.
Fredag d. 13. december
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 14. december
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 14. december kl. 16
De Ni Læsninger v/ Marlene
Lindsten

Søndag d. 15. december
3. søndag i advent
Højmesse med Lucia kl.
10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 22. december
4. søndag i advent
Højmesse kl. 10.30
v/ Lars Sandbeck
Tirsdag d. 24. december
Julegudstjeneste kl. 14
v/ Finn Damgaard
Tirsdag d. 24. december
Julegudstjeneste kl. 16
v/ Susanne Møller Olsen
Tirsdag d. 24. december
Juleløses jul
i Den Grå Hal kl. 19.30
v/ Susanne Møller Olsen
Onsdag d. 25. december
J
u
l
e
d
a
g
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Torsdag d. 26. december
2. juledag
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 29. december
Julesøndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Januar
Onsdag d. 1. januar
			
Nytårsdag		
M u s i k g u d stjeneste kl. 14.00
v/ Marlene Lindsten

Vi indleder det nye år
med en musikgudstjeneste
med kalenderstykker til
årets måneder af Eberlin
og Leopold Mozart. Efter
nytårsgudstjenesten skåler
vi i champagne og spiser
kransekage.
Søndag d. 5. januar
Helligtrekongers søndag
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Fredag d. 10. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 11. januar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 12. januar
1.
søndag
efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 17. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Lørdag d. 18. januar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 19. januar
2.
søndag
efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 24. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 26. januar
3.
søndag
efter helligtrekonger
Højmesse kl. 10.30
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 31. januar
Natkirke kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen

Fredag d. 24. januar
Tegn i kirken
Tegneworkshop v/ Suzette
Gemzøe. Vi fordyber os i
skyggerne i den vintermørke
kirke og arbejder med mørke
i tegneøvelserne. Tilmelding
ikke nødvendig.
Fredag d. 31. januar
Agergaard og Illerhag
Thomas Agergaard er
internationalt anerkendt
saxofonist og komponist og
regnes for eksponent for den
såkaldte nordiske klang og
tonesprog. Joel Illerhag er
en anerkendt svensk/dansk
kontrabassist og komponist.
Sammen spiller de salmeinspireret jazz og folkemusik
og inspireret improvisationsmusik med en spirituel
vinkel.
Har du lyst til at indgå
i arbejdet omkring Natkirken?
Hver fredag er der fra kl.
20-23 Natkirke i Vor Frelsers Kirke. Som frivillig vil
du sammen med Natkirkens
hold af frivillige og kirkens
præster indgå i samarbejdet
om at skabe et vigtigt refleksionsrum for alle.
Lyder det som noget for
dig, så kontakt kulturmedarbejder Lene Trap-Lind
på LET@km.dk, telefon
29770390.

Koncerter
Anne Linnet — Julekoncert 2019
Søndag d. 1. december
2019 kl. 14 og 17.
En af Danmarks mest
betydningsfulde og initiativrige musikere tager på
julekoncertturné i kirker
landet over. Billetter: Ticketmaster.dk
Sjølund Kammerkors Julekoncert

Tirsdag den 10. december
2019 kl. 20.
Et af byens bedste kor
synger julekormusik af Poulenc, Hassler, Lauridsen,
Bruckner og Chilcott samt
engelske Christmas carols og
danske julesalmer. Dirigent
er Martin Legéne Jensen.
Fri entré.
De Ni Læsninger
Lørdag den 14. december
2019 kl. 16.
Den traditionsrige indledning til juletiden med FDF
Christianshavn Brass Band,
Vor Frelsers Kantori, Kammerkoret Tourdion og læsere
fra sognet. Syng med og
kom i adventsstemning. Fri
entré.
Børnekorets Julekoncert
Søndag den 15. december
2019 kl. 16.
Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor
synger julen ind og går Luciaoptog under ledelse af
Bente Colding-Jørgensen.
Fri entré.
Og Ordet blev kød
Mandag d. 23. december
2019 kl. 17.
Kunstnerduoen
Steen&Hejlesen præsenterer en julemeditation med
video-illuminationer i det
store kirkerum til gregoriansk sang og musik af
Maurice Duruflé spillet på
Elefantorglet af Lars Sømod.
Fri entré.

Menighedsplejen på
Christianshavn
Menighedsplejen på Christianshavn er et samarbejde
mellem Christians Kirke
og Vor Frelsers Kirke.
Menighedsplejen arrangerer
foredrag og står for andre
sociale tilbud på Christianshavn.
Tjek hjemmesiderne for
Vor Frelsers Kirke og Christians Kirke for nærmere
program.
Julehjælp ved Menighedsplejen på Christianshavn
Ansøgningerne skal afleveres senest mandag d. 9.
december på kordegnekontoret for Vor Frelsers Kirke,
St. Søndervoldstræde 2, hvor
skema til ansøgning også
kan hentes.
Julehjælpen uddeles d. 19.
december kl. 16-17 i Stanley’s Gaard.
Menighedsplejens nytårskur
Tirsdag d. 15. januar 2020
kl. 13 indbyder Menighedsplejen til nytårskur i Stanley’s Gaard. Vi spiser traditionen tro frokost sammen
og hygger med kaffe og kage
og lidt underholdning. Billetterne koster 100 kr. og kan
købes på kordegnekontoret
for Vor Frelsers Kirke fra d.
19. december-5. januar.
Christianshavn — port til
verden
Efter nytår fortsætter
Menighedsplejen sit tema
om Christianshavns og byde-

lens særlige forbindelse til
den store verden.
Vi får bl.a. besøg af forfatter Kim Leine torsdag d. 23.
januar kl. 19. Kim Leine
holder foredrag om sin Grønlandstrilogi: Profeterne i
Evighedsfjorden, Rød mand/
Sort mand og Konebådsekspeditionen (endnu ikke
udgivet). Han vil fortælle om
sit arbejde med stoffet og om
den historiske baggrund for
romanerne.

Salmemaraton ved vejs
ende
Tirsdag d. 3. december
når salmemaratonen i
Amagerbro Provsti i mål!
Vi har dermed tilbagelagt
Den Danske Salmebogs 791
salmer, alle gennemsunget
rundt omkring i provstiets
11 kirker. Den sidste etape
foregår i Nathanaels Kirke
kl. 17.30-19.00, og vi skal
synge de smukke aftensalmer, numrene 776-791. Tak til
alle, der har deltaget, i løbet
af de to forgangne år!

Vil du være
minikonfirmand?
Hvis du går i 3. klasse, kan
du blive mini-konfirmand i
Vor Frelsers Kirke! Undervisningen består af leg, sjove
aktiviteter, bibelfortælling
og sang, og det overordnede
formål er at gøre børnene
fortrolige med den lokale
kirke og kristendommen.
Vi mødes i alt otte torsdage
i kirken kl. 14.30-15.45,
første gang er torsdag d.
23. januar 2020. Tilmelding på kirkens kontor, St.
Søndervoldstræde 2, 1419
København K.

Vor Frelsers
Kirkes tårn
Sidste åbningsdag i 2019
er søndag d. 15. december.
Tårnet åbner igen lørdag
den 29. februar 2020 kl.
10.00. Der er fri entré på
åbningsdagen, og Christianshavn Brass Band spiller
en festlig koncert i kirken
kl. 11.00.
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Christianskirken
Gudstjenester i December
Søndag d. 1. december
1. søndag i advent
Højmesse v/Pia Søltoft
kl. 10.00
Søndag d. 8. december
2. søndag i advent
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 15. december
3. søndag i advent
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d.22. december
3. søndag i advent
Højmesse v/Pia Søltoft
kl. 10.00
Jul og nytår i Christians
Kirke
Juleaftensdag, tirsdag d.
24. december
Jul for børn med
h e m m e l i g
g æ s t
v/ Flemming Pless
kl. 10.00
Mens vi venter
v/Flemming Pless
kl. 14.00
Julegudstjeneste
v / P i a
S ø l t o f t
kl. 16.00
M i d n a t s m e s s e
v/Flemming Pless
kl. 23.30
2. juledag – Sankt Stefan, torsdag d. 26. december
Højmesse v/Pia Søltoft
kl. 10.00
Julesøndag d. 29. december
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Nytårsmesse, tirsdag d. 31. december
v / P i a
S ø l t o f t
kl. 23.25

Gudstjenester i januar
Søndag d. 5. januar
H e l l i g t r e k o n g e r
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Sønd a g d . 12. janua r
1. s. e. Helligtrekonger
Temagudstjeneste
v/Pia
Søltoft
kl. 10.00
Sønd a g d . 19. janua r
2. s. e. Helligtrekonger
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Sønd a g d . 26. janua r
3. s. e. Helligtrekonger
Højmesse v/Flemming Pless
kl. 10.00
Søndag d. 2. februar
Sidste s. e. Helligtrekonger
Højmesse v/Pia Søltoft
kl. 10.00

FØRSTE MØDE er 8. januar kl. 19.00 i Christians
Kirke.
Emnet ved første møde er
STRESS – en tilstand, som
fylder meget i mange mennesker liv. Hvad skal vi stille
op? Findes der god stress og
dårlig stress? Kan vi leve et
travlt liv og samtidig undgå
stress? Og er der en bibelsk
vinkel?
NÆSTE møde i rækken
handler om SORG – dato
følger snarest på kirkens
hjemmeside. Emnet ved de
to første møder er således
valgt på forhånd, men der
lægges op til, at deltagerne
kan være med til at sætte de
kommende emner.

Salon over
Kierkegaards Kjerlighedens
Gjerninger
v/Pia Søltoft
I 2020 afholder Pia Søltoft
i alt seks saloner over Søren
Kierkegaards bog Kjerlighedens Gjerninger, som
han skrev i 1847 – de første
tre saloner finder sted i
Christians Kirke, de sidste
tre i Esajas.
Salonerne finder sted
efter dagens gudstjeneste,
som slår temaet an. De indledes med et kort oplæg,
som kan downloades fra
kirkens hjemmeside forud
for salonen. Herefter en
times gruppedialog og til
slut fælles samtale over en
sandwich:
Gudstjeneste 10.00-11.00
/ Kaffe 11.00-11.30 / Salon
11.30-13.30
Første salon afholdes efter
temagudstjenesten søndag d.
12. januar.
Tilmelding nødvendig via
www.billetto.dk – pris: 30 kr.

Christians
Kino
og
Brætspil
Vi glæder os til flere
hyggelige timer med film
i stearinlysenes skær og
blænder op for Christians
Kino igen i det nye år. Det
samme gælder vores brætspilscafé – hold øje med kirkens hjemmeside eller følg
os på Facebook (Christians
Kirke i København), så du
kan holde øje med datoerne.

Eftertanker
v/Flemming
Musikken i
Pless
Christians
Flemming Pless inviterer
til fælles overvejelser om Kirke
tilværelsen. Det sker gennem
en række møder, hvor vi med
udgangspunkt i et valgt
emne får en samtale med
hinanden – og forhåbentlig
alle bliver klogere og går
hjem med inspiration.

Udgangen af 2019 byder
traditionen tro på et væld af
musik med gensyn af mange
musikalske venner. En af
dem er Rasmus Lyberth,
som giver koncert søndag

d. 1. december kl. 17.00.
Desuden får vi besøg af Paul
Potts, Caroline Henderson
samt Marie Carmen Koppel
og familie. Mange af koncerterne er allerede udsolgt,
men der kan være billetter
tilbage til enkelte koncerter.
Se datoer og billetlink på
kirkens hjemmeside.
Øvrige koncerter – se info
om entrépriser og billetsalg
på www.christianskirke.dk:
Torsdag d. 28. november kl. 17.00
Julekoncert med Christianshavns Gymnasium
Fri entré
Lørdag d. 30. november kl. 15.00
Studentersangerne
i jubilæumskoncert
Studenter-sangforeningen
i 150-års jubilæumskoncert
med værker af bl. A. John
Høybye, Per Drud Nielsen, Carl Nielsen og Edvard
Grieg. Entré
Mandag d. 2. december kl. 19.30
Scandinavian Brass Quintet
og skuespiller Henrik Kofoed
Festlig julekoncert arrangeret af Kammermusikforeningen af 1887. Entré.
Fredag d. 6. december kl. 20.00
Bachs Juleoratorium
Medvirkende: Sofie LundTonnesen, sopran; Sophie
Haagen, alt; Jonathan Koppel, tenor; Steffen Bruun,
bas; Koncertforeningens
Kor og Kammerorkester;
Dirigent Steen Lindholm.
Entré.
Tirsdag d. 10. december kl. 19.30
Rosen – julekoncert med
kammerkoret Carmina
Musik af Hugo Distler,
norsk/amerikanske Ola
Gjeilo samt flere danske
julesalmer. Entré.
Onsdag d. 18. og fredag
d. 20. december kl. 20.00
Bobo Moreno Song Passions
Udedødelige swingende
klassikere fremført af Bobo
Moreno (vokal), Søren Bebe
(klaver), Steen Hansen
(trombone), Dorthe Zielke
(trompet), Kasper Tagel
(bas) og Lisbeth Diers (percussion). Entré.
Lørdag d. 21. december kl. 14.00
Jul med Operettekompagniet
Oplev Thomas Peter Koppel (tenor), Carol Conrad
(pianist), Frederikke Kampmann (sopran) og Jonathan Koppel i musikalsk
julehumør. Entré.
Mandag d. 6. januar kl. 19.30
Støvlet-Katrines Jammerkommodeog
katastrofeorkester
Traditionsrig og festlig nytårskoncert arrangeret af
Kammermusikforeningen af
1887. Entré.

Lørdag d. 11. januar kl. 17.00
Dissing og Las synger Dylan
Entré
Lørdag d. 18. januar kl. 17.00
Beethoven for cello og klaver
Henrik Brendstrup (cello)
og Dénes Varjon (klaver)
spiller værker af Beethoven.
Fri entré.
Onsdag
d.
22.
januar kl. 20.00
Joey Moe – akustisk turné
Entré
Tirsdag
d.
28.
januar kl. 17.30
Koncert for trompet og orgel
Victor Koch Jensen (trompet) og Aeji Choi (orgel)
spiller værker af Hummel
og Hakim. Fri entré.
Lørdag d. 1. februar kl. 21.00
P r i s o n
P o e m s
Njord Biennale i samarbejde
med Mogens Dahl Kammerkor og Copenhagen Light
Festival - Entré.
Mandag d. 3. februar
kl.
19.30
Fransk musik med harpe
Koncert med værker af bl.a.
Debussy, Roussell og Jolivet, arrangeret af Kammermusikforeningen af 1887.
Medvirkende: Harpenist
Tine Rehling samt Malin
Nordlöv, Malin WilliamOlsson, Susanja Nielsen og
Niels Ullner. Entré.

Menighedsplejen – socialt
samvær i Stanleys Gaard
Torsdag d. 28. november kl. 19.00-21.00
Billedkunstner Kirsten Birgitte Lund fortæller om arbejdet med illustrationerne
til den nye komplette oversættelse af De Islandske Sagaer, udgivet af Saga Forlag.
Der medbringes 20 kr. til
Menighedsplejens sociale
arbejde.
Tirsdag d. 10. december kl. 14.00
Julehygge med gløgg,
æbleskiver og musikalske
overraskelser.

Tirsdag
d.
14.
januar kl. 13.00
Nytårskur – tilmelding nødvendig (find mere information på kirkernes hjemmesider).
Alle arrangementer finder
sted i Stanleys Gaard, St.
Søndervoldstræde 2.
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By & Havn skuffede
Der var indbudt til høring
om Lynetteholmen, den anden aften af slagsen. Invitationen var sendt til Margretheholmens beboere samt
lystbådehavnen Margretheholmens Havn. Anledningen
var den påtænkte jordkørsel
til Refshaleøen, og det udsendte materiale rummede
to oplæg til vejføring, begge
tværs gennem idrætsanlæg
på Kløvermarken, videre
op langs den en halv kilometer lange beboelsesejendom
Udsigten med 280 familier,
især børnefamilier, hen over
bebyggelsens og de mange
byhuses rekreative område
og durk ind gennem lystbådehavnen.
I invitationen blev det
understreget, at de to oplæg
kun var forslag, og at man
glædede sig til ”at komme i
dialog med jer, der bor i eller bruger området dagligt.”
Der stod også, at man også
undersøger muligheden for
at sejle en del af jorden; men
to aftener senere kan man
på TV høre Hans Vasehus,
By & Havn forhåndsproblematisere dette. Her gentager han desuden, hvad han
sagde på mødet, at de søger
”den bedste løsning for projektet”. De fremmødtes interesse var naturligt nok den
bedste løsning for beboere
og brugere. Her lå åbenlyst
paradokset, som blev understreget af programmet,
hvor der kun var afsat en
halv time til ”Spørgsmål og
debat fordelt v. caféborde i
salen”. Intet plenum, selv om

forsamlingen havde fælles
interesse i at høre de stillede
spørgsmål og svar. Man forsøgte tydeligvis at organisere
sig ud af at gå i reel dialog.
På grund af den store
tilmelding til arrangementet
måtte det rykkes fra Toldboden, og det nærmeste
store sted, hvor man kunne
mødes med Margretheholmens mange beboere og
sejlfolket, viste sig at være
den yderste spids af Nordhavn. Der var afsat en time
til gennemgang af processen
fra miljøstyrelsen, hvor idéer
og indvendinger skal sendes
ind, til klimaudfordringer,
kreative løsninger på stormflodssikring, udformning af
Lynetteholmen og endelig
jorddepot og adgangsveje.
Så blev der annonceret kaffepause og temaborde, fem
i alt. Et til klima, et til Lynetteholmens udformning og
tre til jordkørsel.
På dette tidspunkt rejste
en tilhører sig og forlangte
plenum, hvilket blev bakket
op af den øvrige sal. Under
henvisning til, at man ønskede, at flest muligt kom
til orde i smågrupper, blev
programmet fastholdt. Samtidig blev det understreget,
at By & Havn ikke ville
videregive tilbagemeldingerne. Det var op til de indbudte at indsende respons til
Miljøstyrelsen. Der blev dog
tilstedt salen fem spørgsmål
i plenum. Spørgsmålet om
sundhedsfaren for de mange
beboere og deres børn blev
aldrig besvaret. Til gengæld

tandlægerne

C HRIS T IANS HAV N
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valgte administrerende
direktør Anne Skovbro at
svare særdeles udførligt på
et spørgsmål om havneudløbets størrelse fra en bekymret sejler fra Langelinie.
Et fornyet spørgsmål om
konsekvenser for beboerne
blev tilbagevist af direktøren; mødet skulle ikke
handle om jordkørsel, men
om Lynetteholmen. Så kan
man jo blot undre sig over de
hele tre planlagte borde om
jordkørsel og adgangsveje.
Tilbage står yderligere
store spørgsmål: hvordan
skal jorden fragtes til Refshaleøen? Over Knippelsbro,
over Langebro, Sjællandsbroen eller motorvejen til
lufthavnen? Og hvor starter
jordkørslen? Fra Nordhavn,
fra Sydhavn eller? Er københavnerne orienteret? Er amargenserne orienteret? Og
hvad siger mon vores grønne
og børnevenlige regering til,
at en bæredygtig ø skal bygges med 300 lastbilskørsler
i døgnet, dvs. cirka hvert
andet minut, igennem de
få grønne og blå områder
for sportsfolk og sejlere,
igennem helbreds- og livskvaliteten for Margretheholmens mange beboere?
Svarene blæser i vinden, for
som Hans Vasehus svarede,
har By & Havn ikke bemyndigelse til at forholde sig
til mere end de sidste par
kilometer af ruten.
Susanne

Miljøkonsekvensrapport
for Lynetteholmen, j.nr.
MST-1274-00164.
Der er selvfølgelig mange
miljøkonsekvenser,
man kunne komme med
spørgsmål til, men jeg vil
koncentrere mig om et stort
og langvarigt problem som
interesserer mange Københavnere, og som jeg har
en vis faglig baggrund for
komme med bidrag til.
Hvorledes får man bedst
løst problemet med at få
transporteret de mange millioner tons opfyldningsmaterialer fra der, hvor det
opgraves og ud bag den
fangedæmning/spunsvæg,
der skal indhegne den kommende ø, uden at følgevirkningerne bliver for uudholdelige for bestemte områder i
København?
Indledningsvis ville det
være godt at vide, hvor
den store opfyldningsjord
kommer fra, i hvor store
mængder, ligesom det ville
gavne at vide, om dette forventes at ændre sig over
tid i de 25-30 år det nok vil
komme til at stå på. By og
Havn, der hidtil har modtaget opfyldningsjord til opfyldning af Nordhavnskvarteret og modtaget betaling
herfor, må ligge inde med
oplysninger, som kan stedfæste, hvor fyldet kommer
fra, og hvilke ruter mod Nordhavnen, det er kommet ad.
Selvom disse forhold selvsagt løbende ændrer sig
over tid, kunne det godt
være udgangspunkt for et
fremtidigt skøn. Et af de
store opgravningsmængder
er jo kommet fra metrobyggeriet, og metrobyggeri vil
også blive storleverendør
fremover. Men alligevel vil
jeg skønne, at der fremover
vil komme opfyldningsma-

terialer fra næsten hele
København såvel nord for
som syd og vest fra. Endelig
kan der også blive tale om
sten og grus-leverenser fra
havbunden, altså østfra.
De gange man ved andre
byggerier har forsøgt at bruge transport til vands, er det
næsten altid mislykkedes,
som følge af påstande om,
at det vil blive noget dyrere.
Kunne det ikke opnås ved, at
man gav en vis merpris for at
bruge vandvejene, for man
skal heller ikke glemme, at
mange stats- og kommuneveje lider stor skade ved
disse mange og tunge lastede
lastbiler, ligesom man får
en væsentlig forurening af
luften i byen som også koster
store summer. Man kunne
også opnå meget ved at
foreskrive flere tvangsruter
for de tunge lastbiler, som
under alle omstændigheder
vil komme til at køre på
vores veje, når nu fyldmaterialet for størstedelens vedkommende kommer fra områder langt fra en kystlinje.
I forbindelse med, at man
byggede Sverigesforbindelsen, opfyldte man jo også
en stor ø ude i Øresund,
Peberholmen, og der blev jo i
udstrakt grad anvendt store
specialpramme til at transporterer opfyldningsmaterialet, hvad enten fyldet kom
fra land eller fra søbunden.
Hvad kunne man undersøge af hensigtsmæssige
muligheder?
Jeg kunne foreslå, at
man etablerede flere mindre opsamlingssteder, hensigtsmæssigt fordelt f.eks
et langs kysten mod nord
og et mod syd samt evt. et
inde i landet. Derved kunne

man formindske kørslen
på land og især i de tætte
byområder væsentligt, og
samtidigt transporterer fyldjorden hensigtsmæssigt ud
til opfyldningsområdet, og
dumpe dette ved simpel hen
at bruge åbningslemmene
i bunden af prammene. I
forbindelse med, at man
byggede Sverigesforbindelsen, opfyldte man jo også
en stor ø ude i Øresund,
Peberholmen, og der blev
jo i udstrakt grad anvendt
store specialpramme til at
transportere opfyldningsmaterialet, hvad enten fyldet kom fra land eller fra
søbunden. På vedlagte plan
er der tegnet et forslag til opsamlingssteder, og samtidig
vist hvilke hensigtsmæssige
ruter, man kunne bruge på
såvel landjorden som på
vandet.
Jeg kunne godt tænke mig,
at man foretog en omtrentlig beregning af udgifterne
og gener ved dette forslag
som et alternativ til det,
der måske er lagt op til, at
al transport skal ske som
landtransport.
På et senere tidspunkt
i opfyldningsprocessen og
under den egentlige byggeproces, forestiller jeg mig,
at det kan blive fordelagtigt
at etablere omfartsvejen
øst om København, således
meget af byggematerialerne
vil kunne transporteres ad
denne omfartsvej, hvad enten den kommer fra nord eller
syd, og så vil al søtransport
jo kunne indstilles.
Med venlig hilsen
Svend Aage Schiermacher,
civilingeniør
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Bazar i Fedtekælderen
Fedtekælderen var godt
besøgt lørdag 16/11. Eftermiddagen bød på salg
af en masse dejlig strik,
børnetøj og legetøj, grafik,
tæpper og amerikansk lotteri. Bedstemødre gjorde
fund til børnebørnene, og
nogle mænd indkøbte hjem-

Kære alle der har stået Christianshavns Torvenetværk bi
og har støttet med rabatter,
donationer, tegninger, tryk
af vores Logo, grillkul og
pølser til fællesspisning,
lagerrum, ect.
Martin Superbrugsen, Maria Superbrugsen, Sahgir
Krammerhuset, Dominique
Illustrado, Arkitekt Anders
Grimm, Laura Biblioteket
og Lasse og alle I andre i
Beboerhuset og ikke mindst
Freddy Torvekiosken.
Uden Jer var vi ikke kommet så godt i gang. Uden
Jer havde vi ikke kunne
gennemføre sommerens kulturarrangementer på Torvet.

Uden jeres positive respons
på vores initiativ havde vi
nok mistet modet og energien.
Med håb om et fortsat godt
samarbejde siger vi Tusind
Tak
Bestyrelsen
Ruth Plovgaard, Sia Boesen, Ingrid Flye, Sharon
Parker, Jane Lytthans
Kioskgruppe/arrangementer
Jan Henriksen, Bent
Jahns, Lars Iskjær og Laura
Noszczyk
C hrist ia nsha v ns Tor venetværk

mestrikkede sokker til julegaver. Snakken gik over
suppeskåle og kaffekopper
i det hyggelige lokale. Alle
bidrag gik til Kirkens Korshærs arbejde for socialt
udsatte mennesker.
I en kold tid varmer det
at læse om åbningstid fra

klokken syv morgen og gratis
morgenmad, om bad til fem
kroner og et måltid mad til
tyve kroner. Du kan støtte
Fedtekælderens arbejde på
https://kbh.kirkenskorshaer.
dk/stoet-os/
Tekst og foto: Susanne
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Tag på Den Frie og se Anne
Haanings totalinstallation Half
Hidden
Den 29. november er der
fernisering, og udstillingen
løber til den 16. februar.
Statens Værksteder for
Kunst inviterede til et kig
ind i Turboladen, hvor Anne
Haaning har samlet og rejst
selve trækonstruktionen
af genbrugstømmer. Den
illuderer indgangen til en
mineskakt, den forladte kryolitmine i Ivigtut i Grønland.
Haaning sætter fokus på
sammenhænge mellem kolonitid, råstofudvinding og

teknologi – og oplevelsen af
tomrum i konsekvens heraf.
Anne Haaning fremviste
polfiltre og illustrerede den
effekt, som to store akrylplader indsat i den færdige
trækonstruktion vil frembringe. Hun viste en kryolitpøl, hvori ting spejler sig, og
fortalte om den teknik, der
skal bruges til at vise undertekster undervejs. Det bliver
spændende at se det færdige
resultat!
Om værket skriver Den

Frie: ”I Half Hidden kombineres animationer, filmklip, 3D-rekonstruktioner
af Rigsarkivet, polariserende effekter og myter om
stenånderne nedskrevet af
Knud Rasmussen i 1923
med tekstbaseret korrespondance mellem Haaning selv
og åndemaneren Nakasuk.”
Tekst: Susanne
Foto: Henning
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Man kan kun blive glad
Man kan kun blive glad, når
man i vintermørket besøger
Galleri Naif. Som navnet
angiver, er det udelukkende
naivister, der udstiller her.
Årets juleudstilling har
mere end 25 kunstnere,
danske som europæiske,
repræsenteret med muntre
og farverige billeder. Her

er katte, kolonihaver, byliv,
landskabsidyller, elskende
par, legende børn og masser
af livsglæde. Formaterne
spænder over de fineste
miniaturer, småbilleder og
større billeder. Her er noget
for enhver væg. Priserne er
rimelige, og julegaven kunne

være et af de mange billeder
med lokale motiver som Mia
Caras havnebillede.
Tekst og foto: Susanne

Ny tradition - Julemarked
i Sofiebadet
Søndag den 8. december kl.
12.00-17.00 fylder vi Sofiebadet på Christianshavn
med lækre personlige gaver
fra en række kunsthåndværkere, DIY folk og andre
der har noget ud over det

almindelige at sælge. Der
bliver mulighed for at købe
gavepakker, gavekort og
produkter fra Sofiebadet og
der er selvfølgelig åbent i
caféen med masser af hygge.
Kig forbi og nyd den smukke

arkitektur og kig ind i vores
smukke hamamkuppel.
Kl. 16.00 synger Gråbrødre
Kammerkor julen ind med en
stemningsfuld koncert.
Sofiebadet

DIT LOKALE
BYGGEMARKED
Fabriksområdet 56
Christiania
Telefon 32 54 79 24
Åbningstider:
man 12-18,
tir-fre 9-18, lør 10-18,
søn 11-18
CHRISTIANIA BILFRI BY

Følg os på Facebook & Instagram
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Christianshavns Skole renoveret med moderne
løsninger i historiske rammer
Christianshavns Skole har fået et kæmpe løft til 193 mio. kr. Eleverne kan glæde sig over et topmoderne
sciencehus med nye faglokaler – og med bevarelse af ånden fra bygninger, der er 100-260 år gamle
Den 19. november er der
kl. 13.30 fest på Christianshavns Skole. Her fejrer
børn, forældre og medarbejdere helhedsrenoveringen
og sporudvidelsen af skolen,
der bl.a. har resulteret i
et Science Lab, hvor eleverne både kan fordybe sig
i naturvidenskaben i store
og rummelige faglokaler, et
legeområde med skibsmaster, hvor de kan boltre sig,
og et nyt køkken, hvor de fra
december kan få madordningen EAT.
Indvielsesfesten får også
besøg af overborgmester
Frank Jensen (S) og børneog ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), der
begge vil holde tale – ligesom
gæsterne vil kunne høre
elevrådsformanden fortælle,
hvad den nye skole betyder
for eleverne og høre skolens
kor synge.
Renovering med respekt
for historien
Christianshavns Skole
bestod før renoveringen af
fire bygninger, hvoraf den
ene er fredet. De særlige
kulturhistoriske hensyn
har betydet, at renoveringen
både har måttet tage hensyn
til dansk kulturarv – og samtidig opfylde behovet for at
skabe en tidssvarende skole,

der udvides fra en tre- til
firesporet skole.
Slutresultatet er en skole,
der står knivskarpt med
topmoderne læringsmiljøer,
hvor man stadig har bevaret ånden fra de ældgamle
bygninger, der er mellem
100-260 år gamle.
Overborgmester Frank
Jensen (S) siger:
”Siden 2010 har vi investeret 10 milliarder i at
bygge eller renovere byens
folkeskoler – og i dag ser flere
og flere københavnske forældre den lokale folkeskole som
det naturlige førstevalg. Vi
kan være stolte af skoler
som Christianshavns Skole.
Den har gennemgået en
forvandling, der ikke bare
sikrer moderne rammer for
elever og lærere, men også
bevarer et stykke dansk
kulturarv. Tillykke til både
elever, forældre og medarbejdere med den flotte skole!”
Sciencehus og grønne
laboratorier
Christianshavns Skole ligger på to matrikler. På den
ene matrikel, Prinsessegade
45, ligger bl.a. ”Hovedskolen”. Bygningen, der er et
tidligere marinehospital
fra 1915, er blevet helhed-

Fakta
Størrelse

Ca. 12.000 kvm heraf ca. 2.700 kvm som nybyggeri

Det samlede budget
Ca. 193 mio. kr.

Renoveringen

Prinsessegade 45 – indskolingen (0.-6. klasse)

•
•

Annekset: 0.-1. klasse og fritidshjem. Ca. 2400 kvm.
Tilbygning.
Hovedbygningen: 2.-6. klasse. Ca. 5700 kvm. Helhedsrenoveret.

Prinsessegade 54 – udskolingen (7.-9. klasse)
srenoveret med ny ventilation, belysning og vinduer.
De brede gangarealer er
blevet udnyttet til at skabe
læringsmiljøer med sofaanlæg og geometriske figurer,
der giver mulighed for gruppearbejde, udstillinger og
afslapning.
På den anden matrikel,
Prinsessegade 54, ligger
Filialen, der huser skolens
ældste klasser. Filialen er
den oprindelige skolebygning fra 1865. Med inspiration fra den gamle skole er
gangene udført med grønne
gulve, der er ført videre op
ad væggene som paneler og
indramninger af dørpartier
til alle klasselokaler.
På grunden er der desuden
et nybygget sciencehus med
et tilhørende auditorium,
faglokaler og udendørs laboratorier. I faglokalerne kan
eleverne f.eks. fordybe sig i
biodiversitet i insekthoteller,
eller gå direkte fra faglokalet
og ud på udendørsarealerne
og undersøge biodiversitet
i kompostbunker eller lave
fysikforsøg.
Børne og ungdomsborgester Jesper Christensen
(S) siger:
”Med renoveringen af
Christianshavns Skole har
man skabt en toptunet og

supermoderne folkeskole
med et trygt miljø for de
mindste elever, så de kan få
en god skolestart. Faglokalerne, for de ældste elever,
gør undervisningen levende
og interessant og tilbyder
fysiske rammer, der skaber
et læringsmiljø, som inspirerer eleverne til at fordybe
sig i fag som biologi, geografi,
kemi og fysik. ”
Alle eleverne på skolen
har fået deres egne lockers, hvor de kan opbevare
deres tøj og computere. I
renoveringen har man også
vægtet at skabe rekreative
udemiljøer, hvor eleverne
både kan skate, øve sig på
parkour eller klatre op i
skibsmaster på den maritime legeplads, hvor der er
masteskove, piratskib, og
fyrtårn. Udendørsarealerne
har også faciliteter til forsøg
og eksperimenter.
Skolen er med renoveringen blevet udvidet fra
tre til fire spor, og de fire
bygninger er blevet til fem
med det nyopførte sciencehus. Skolens fritidshjem er
desuden blevet udvidet med
112 fritidshjemspladser.

•
•
•

Filialen ca. 1224 kvm. Helhedsrenoveret.
Sciencehus ca. 1070 kvm. Nyopførelse.
Philip de langes Villa ca. 530 kvm. Helhedsrenoveret.

Desuden har udearealerne gennemgået en opgradering,
og der er blevet skabt udendørs undervisningsmiljøer.

Historiske fakta
Hovedskolen
• 1915 Marinehospital
• 1928 Åndssvageanstalt
• 1941 Tysk lazaret
• 1950 Christianshavns Skole
Filialen
• 1865 Prinsessegade Skole
Philip de Langes Villa
• 1758

Gør noget for miljøet på
Christianshavn
Vil du være med til at vi
får et bedre miljø på Christianshavn? Så kom med i
Miljøgruppen. Christianshavns Lokaludvalg har en
arbejdsgruppe, hvor vi taler
om, skriver om, men mest af
alt gør noget for, at vi får et
bedre miljø.
Aktuelt arbejder vi for at
lave blomsterenge på Christianshavns Vold til næste
år. Det kan også inkludere
insekthoteller, som giver
insekterne bedre muligheder
for at slå sig ned.
Til foråret håber vi at
kunne arrangere den 5.gang
med REN kærlighed til
Christianshavns VOLD,
hvor vi inviterer til at samle
affald på volden og på Christianshavn i øvrigt.
Hvis du går en tur på Over-

gaden neden Vandet og kommer til Bådsmandsstræde,
kan du se den Flerfunktionelle Affaldssorteringsløsning, som vi i samarbejde
med kommunen har sat op.
Her kan private komme af
med sit tørre affald samme
sted, som man kan bytte
en bog eller sidde og slikke
solskin på bænken. Den har
stået der et års tid og er vel
lidt i området.
Hvis du har lyst til at
være med i Miljøgruppen og
måske har andre ideer til,
hvad vi kan arbejde med,
så kontakt Christianshavns
Lokaludvalg, sekretariatet
på tlf. 60 37 80 58 eller send
en mail til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Vore møder er annonceret
på hjemmesiden her https://

christianshavnslokaludvalg.
kk.dk/moeder-og-hoeringer/
kalender.
Hilsen fra Kirsten V Andersen,

Blomstereng ved Nordea

Tovholder i Miljøgruppen
under Christianshavns Lokaludvalg.
Tekst og foto: Anne Poulsen
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”Havnens Hænder”, til alle med hænderne skruet på
til og for bæredygtighed

Har du i sommers været
ude på Reffen, er der en
stor chance for, at du på
vejen dertil har passeret
den gamle kobbersmedie fra
1916. Tidligere hed det Port
44, nr. 165 C på Refshaleøen.
I dag proklamere et interimistisk gult skilt ”Havnens
hænder”. Men lad dig ikke
narre: når døren (eller, når
det er varmt, : porten) åbner
sig, kommer du ind i lokaler,
som, selvom de stadig bære
præg af deres lange fortid,
alligevel emmer af nytænkning og visioner. Udtænkt
af 3 kreative ildsjæle og
selvstændige håndværkere.
Tilsammen 1 tømrer og 2
murere: Mikkel Damgaard
Nielsen, Magnus Henriques
og Karl Nørgaard Petersen.
Deres fælles vision er, at de
vil skabe et sted, hvor de
bredt kan give deres samlede viden videre. Ikke et
normalt byggemarked, men
snarere et eksperimenter-

ende værksted/ workshops
/ rådgivningsplatform for
bæredygtige byggeformer,
alle med bæredygtige materialer. Der findes ikke
et dækkende ord for dem.
Så lad os bare kalde dem
”Havnens Hænder”. Selve
navnet kom de på på et
kæmpe byggemarked Tokyo,
af alle steder. På hylderne
ligger bøger om husbyggeri og -indretning i Indien,
Marokko, Japan. I en kasse
står tørret ålegræs, en isoleringsform, som er unik for
Danmark. Man favner vidt
og bredt, lokalt og globalt,
men også i firmagruppen.
Hårdt slid har det været, de
sidste par måneder, siden
man overtog lokalerne fra
maskinsnedkeriet, der var
gået konkurs. 5 store maskiner måtte man flytte og en
stor oprydning ventede, før
man fik plads til at indrette
sig. Til gengæld har man,
ved at genbruge alt, der

var muligt, kunnet upcycle
(hvilket, hvis du ikke ved
det, betyder ”opkvalificeret
genbrug”, hvor man tilføjer
ny værdi til en ting, man ellers ville betegne som affald;
f.eks. ved at genopfinde det
som et nyt eller en del af
et nyt produkt”). Foruden
knofedt, sved og uendelige
arbejdstimer, naturligvis.
Den 16. november åbnede
man officielt. Selvom det
sidste lige skal på plads, ligger rammerne klar. Lige når
man kommer ind, skal der
være en lille håndværkertema-kiosk (vi røber endnu ikke, præcist hvad der
skal sælges, men det bliver
ikke søm og skruer, men
spændende små kiosk- og
andre varer af alle slags.).
Dernæst lokker showroomet
med unikke specialindkøbte
støbte og pressede fliser med
mange motiver og farver fra
Frankrig. Et andet hjørne er
prydet af Karls´ fars forskellige gamle værktøjer, smukt
sat op på plader; lige dele
kunst-, familie- og kulturhistorie. Og derhenne står der
nogle paller med deres nye
murblok fra Isohemp, der,
idet den mures som alle andre almindelige murblokke,
er nem for den almindelige
murer. Den er bæredygtig og
sund, både at sætte op, tage
ned og at bo i. Så kort kan
det siges. (Vil du have flere
detaljer, så gå i dybden her:
1. indeklimaet bliver bedre
med Iso-hempblokken, (som
den kaldes) fordi der ikke
skal bruges dampspærre og
fordi den suger fugt, så der
bliver tørt i lokalet, holder
på varmen om vinteren og
på køligheden om somme-

Julerier. Med eftertanke
Julen, den er ikke tiden til
de gode råd. Til eftertanker.
Julen, den er tiden til glæde
og julefrokoster. For meget
mad, for mange godter. For
megen glatis.
I disse klimaforandringstider specielt i overført
betydning.
Men faktisk bruger vi 5, 5 %
af vores årlige CO2 udledning på de få juledage. Julelys
og -belysning. Mad og ditto
-spild. Julegaver, producering og levering af disse.
Juletræ.
Så lad os, for en kort stund,
prøve at være fornuftige.
Eftertænksomme.
Er der noget, vi kan lave om
på? Uden det gør alt for ondt?
Lad os tage det sidste først.
Juletræet. Bekymringen er
ikke ny. Allerede i 1880érne
tænkte man i Tyskland over
faren for skovdød. Så man
lavede kunstige træer. Af
grønt- farvede gåsefjer.
I dag produceres over 10
millioner juletræer om året.
1,5 millioner ender i danske
hjem. Resten eksporteres.
Kunne vi bruge pladsen, de
gror på, bedre? Meningerne
er delte. Men du kan da
overveje at få et juletræ

ren.), 2. den giver en god
akustik og er lydisolerende,
3. den har store miljømæssige fordele (hele planten
kan bruges, selvom Havnens
hænder kun bruger stammen af planten), 4. arbejdsprocessen er nemmere, 5.
den er arbejdsmiljøvenlig og
der skal ikke bruges dampspærre, 6. energiforbruget
ved dens produktion er lav
7. den er selvisolerende og
kan bruges uden andet isoleringsmateriale, 8. den er
ikke brandbar, 9. der gror
ikke skimmelsvamp på den
og 10. den har et negativt
CO2 fodaftryk, idet planten
indfanger og optager CO2.)
Der kunne helt sikkert siges mere positivt om den,
men lad os stoppe her og
gå over til de andre ting,
som Havnens Hænder også
forhandler: alt indenfor kalk
og mørtel, naturmaling,
træfiberprodukter (såsom
undertag, facadebats og blød
isolering) og ler-produkter
(såsom ler-spartler puds,
flis, ler-maling). I princippet kan det hele smides i
havet eller puttes på en

mark, hvor det vil forgå/
formulde uden forurening.
Men hvorfor skulle man gøre
det. Hamp-isolering holder
f. eks. i lang tid. I Kina står
der over 300 år gamle huse
med hamp-isolering (og det
er ikke isoleringen, der gør,
at de ikke kan blive stående
de næste 1000 år.) Men i
Danmark har vi, modsat
Tyskland, England, Frankrig og Holland, ikke været
særlig hurtige til at bruge
den. ”Havnens Hænder”
er da også stolte af, at de,
som de første nogensinde,
havde hamp/”hempcrete”/
Isohemp-blokke med på en
stand på Building Greens
messe for bæredygtigt
byggeri og arkitektur d.
30.-31. oktober i København (i år med fokus på
bæredygtige fællesskaber).
På bedding er der også at
lave workshops for Tekniske
skoler, arkitektstuderende
og unge fra diverse erhvervsuddannelser. Havnens
Hænders isolerings- o.a.
teknikker er også særdeles
velegnede til fredede huse,
og et samarbejde med Fred-

ningsstyrelsen svæver også
i det nære fjerne. Er der nogen, der mangler et sted, har
man stadig plads til 3 kunstnere/arkitekter/ kreative
sjæle med interesse for området, som, formedelst 4000
kr. om måneden, kan få 10
m2 egen opbevaringsplads,
samt brug af fælles snedkeri /
tegnestue/ kontorfællesskab.
De ligger ikke på deres
lade side, derude. Og Havnens Hænder sidder godt
skruet på nogle erfarne
(samlet håndværksmæssig anciennitet: ca. 80 år)
hoveder, der bestemt ikke
mangler ideer. Følg med på
deres Instagram side eller
hjemmeside: havnens-h.
dk.: det er ikke til at vide,
hvad de ellers finder på.
Det bliver nok ikke sidste
gang, vi hører fra Havnens
Hænder.

med rod og plante det ud.
Hvis der er ellers er plads
på altanen. Få et fælles træ
i jeres gård, hvor I alle kan
mødes og danse rundt om
det på fastaftalt tidspunkt.
Nøjes med en grangren oppe
i lejligheden. Julen er også
samvær. Og fællesskab varmer. Et plastiktræ kan også
være et valg. Hvis bare du
bruger det i over 13 år. Der
findes endog også juletræer,
lavet af træpinde.
Gaverne. Har du overvejet
genbrug? Enten direkte fra
Genbrugsshopperne eller
blot fra dine egne gemmer.
Samtidig får du ryddet lidt
ud. Og der er mange, der
gerne vil have en gave med
en historie. Du ved selv hvem
i familien eller omgangskredsen. Og endelig kan
man også selv lave noget.
Hvis du er den fingernemme
type. Give oplevelser. Eller
måske oven i købet glemme
alt om gaveræset. Specielt
hvis I kun er voksne (”Rør
ikke ved den gamle jul”
gælder helt sikkert for børn).
Indpakning? Den skal alligevel flås af. Brug en avis
(som f.eks. den du står med
i hånden). Så signalerer
du Genbrug, så det basker.
Eller tag en papirpose/ et
hvidt stykke papir. Tegn
på det. Eller, hvis tegning
ikke er din kop te, klip flotte

fotos ud af, hvad du nu har
ved hånden. Nu er signalet
både Genbrug og Kreativitet.
Julelys. Er det stearin, så står
den på partikelforurening.
Men skal det endelig være,
så vælg ren stearin eller
bivoks. Også til træet. Eller
julelyskæder med LED- lys
(selvom nogen ikke kan lide
det meget hvide lys derfra).
Madspild. Prøv at tænk
tilbage. Ender du altid med
så meget, at det til slut
må smides ud, jamen, så
prøv at lave lidt mindre.
Eller smut ned på Torvet
med overskuddet- der sidder gerne nogle sultne mennesker. Men selvfølgelig
må der godt være, så du
kan spise resterne 1. ju-

ledag. Slippe for at lave
mad og bare dovne rundt.
For det trænger du sikkert til. Når den dag kommer og hele juleræset er
overstået. Endnu engang.
Og du, måske endnu engang tænker, ”Næste år,
der laver jeg om på noget. Gør det anderledes.
Gider ikke al balladen”.
Hvis det er det, du plejer
at tænke, så vær på forkant. Start allerede nu.
Med en ny begyndelse.
Måske i Den Grå Hals Juleløse Jul på Christiania.
God og glædelig jul, det
kan det altid blive. Også
i anderledes rammer.
ebb.

Tekst og billeder: ebb.

Havnens Hænder, Refshaleøen 165 C, åbent i
vinterhalvåret lørdage
fra kl. 11-16. Kontakt på
mail for særfremvisning el.
a.: havnens.h@gmail.com
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Marie Carmen Koppel synger julen ind
med elskede klassikere Danmarks gospel- og
souldiva Marie Carmen Koppel inviterer indenfor med
hjertevarm julestemning på
sin landsdækkende turné.
Musikken er for Marie
Carmen Koppel noget af det
bedste ved julen. Derfor bevæger hun sig på juleturné,
der bringer hende rundt i
hele landet for at synge julen
ind med amerikanske julesange og klassikere fra både
fra hendes første julealbum
A Merry Little Christmas
og det nye When You Wish
Upon a Star.
Marie Carmen Koppel
synger sig gennem smukke,
intense og store ballader
som den gospelagtige Nativity Carol og den smukke
fortælling på Christmas
Time is Here, og den jazzede,
svingende og legende Winter
Wonderland - alle sange med
budskaber om glæde og kærlighed, forståelse og empati.
Centrale værdier for Marie
Carmens Koppel.
Den amerikanske jul og

dens sange fik en ganske
særlig plads i Marie Carmen Koppels hjerte, da hun
tilbragte to år i New York og
var den eneste hvide gospelsanger i Fountain Church of
Christ i Broooklyn:
”For mig rimer juletiden
med nærhed, kærlighed og
refleksion over tilværelsen.
Det er en tid til at samles
og til at tænde lys i mørket.
Men vi skal også huske, at
mens mange nyder tiden
med deres kære, er andre ensomme i julen. Juletiden bør
derfor give tid til omtanke
og medmenneskelighed. For
julen handler om at dele de
gode ting.”
When You Wish Upon
a Star udkommer den 1.
november, 2019
Marie Carmen udgav sit
første julealbum i 2010, og
nu følger endelig et nyt.
Det har fået titlen When
You Wish Upon a Star, og
udgivelsen indeholder for-

tolkninger af kendte engelsksprogede julesange som
Silent Night og Let It Snow
samt den elskede danske
klassiker Dejlig er jorden.
Musikalsk bakkes sangerinden op af sin bror Benjamin
Koppel og den faste pianist
gennem 27 år Steen Rasmussen. Men også hendes far,
Anders Koppel, er at finde
på hans legendariske Hammondorgel, og Molly Koppel
gæster sangen Home for the
Holidays i en duet med sin
moster.
Når kulden sætter ind og
vintermørket spreder sig,
begiver Marie Carmen Koppel sig ud på landevejen for
at synge julen ind over hele
Danmark. Marie Carmen
elsker den traditionsrige
tid på året, hvor hun finder
alle sine yndlingssange frem
og bringer dem til live med
varme og nærvær – og hvor
kirker og musikhuse fyldes
med musik og kærlig julestemning.

Så er der dømt Big Band…..!
24. januar kommer Henrik
Bøggilds Jazz Orchestra og
kildrer øregangen.
Det er i Beboerhuset kl. 20
Og det er en debutkoncert
– men bandets medlemmer har allerede debuteret
for længe siden. Historien

er den, at Henrik Bøggild
– der er konservatorieuddannet fagottist med en
uhelbredelig hang til jazz
– fik ideen til at starte et
rigtigt Big Band for et års
tid siden. Han indbød en
række garvede veteraner fra
jazzscenen til a være med.
Nu har bandet så øvet i et
års tid og føler sig klar til

at debutere. Besætningen
er – udover klaver, bas og
trommer . 2 tromboner, tre
trompeter og fem saxofoner –
så I kommer ikke til mangle
stimulans for øresneglen!
sofie
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Et jubilæum –
Julehygge og Nytårsfejring
17. november fejrede vi Jesper Thilos 60-års kunstnerjubilæum på festligste vis – quintetten var mere end almindeligt veloplagt – og de fremmødte fik en oplevelse, de nødig
ville slippe!
8. December er vi så i gang med hvad der efterhånden er
blevet en rigtig hyggelig juletradition: Det Hemmelige Big
Band. Det er – selvsagt – hemmeligt, men nu ved du det og
skal være velkommen. Løjerne begynder kl. 15 – det foregår
på Sofies Kælder – og du kan slippe ind formedelst en flad
hund (kun 70,- hvis du er medlem af jazzklubben) – så hold
dig endelig ikke tilbage!
Og så fejrer vi det nye år – helt efter traditionen – sammen
med Tomas Franck New Quartet (Tomas Franck (ts), Ben
Besiakov (p), Daniel Franck (b) og Jeppe Gram (dm)). Det
bliver 19. Januar kl. 15 – det bliver festligt – og vi glæder
os til at se jer!
sofie

Tomas Franck for fuld udblæsning.
Foto: sofie

Foto: Bo og Sofie

Fra Jesåer Thilos jubilæuemskoncert.
Øverst mesteren himself med den garvede pianist Søren Kristiansen og suoerbassisten Daniel Franck i baggrunden.
Til venstre ses den eminente guitarist Jacob Fischer (bl.a. kendt
fra Svend Asmussens sidste kvartet) og Frands Rifbjerg, der fik
trommerne til at tale med, udfoldende sit vanlige talent.
Foto: Bo Sørensen

DECEMBER 2019
Mandag 2.12:

HOUSE:

JR. JIVE AND HIS OPEN
v/Dr. Jive

MERRY CHRISTMAS BABY
Vi holder julestue og er tilbage igen, mandag d. 6. januar!
Mandag 9.12:

JANUAR 2020:

CHRISTIANS NEW ORLEANS REPORT
v/Christian Bundgaard
Mandag 6.1:

Tys - Tys!
Det Hemmelige Big Band giver
den traditionelle jukekoncert 8.
december.
Hvorfor det er hemmeligt?
Kom og hør!
Foto: sofie

Mandag 13.1:

HOUSE

JR. JIVE AND HIS OPEN
v/Dr. Jive

KONCERT AKTUELLE
TROMPETIST
WINSTON MARSALIS MØDER ERIC CLAPTON, TAJ MAHAL mf.
OLDIES BUT GOODIES VINTAGE - BB KING
v/Hans Knudsen og Dr. Jive
Mandag 20.1:

Mandag 27.1:

PANILD PLADE PARADE
v/Troels Panild
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Om dagen er man bare en grøntsag, skåret med en
hobby kniv. Men på alle helgeners nat folder éns sande
udtryk sig ud i mørket. Her ses CA Sandskulptur
Forenings bud på Halloweens hyggelige uhygge. Ebb

I julemåneden halser mange af os afsted med tungen ud af
munden for at nå det hele. christianshavnerens tip: tag det
roligt. Både to-benede of firbenede, som Hunden Olga, der blev
luftet på Kløvermarken. Ebb

