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Vores bro (Knippelsbro) set fra deres bro (Langebro)
Tekst og foto: Mortan Konoy

Om Nyholm .... se på siderne 4 og 7
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Hvordan sorterer man
affald?

Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhus

Efter at have læst om og set billeder fra de flerfunktionelle
affaldsløsninger ved kanalen kan jeg se, at det kan være
meget svært at sortere sit affald rigtigt.
Noget af det affald, der oftest sorteres forkert, er:

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i
Christianshavns Beboerhusforening
Tid: Onsdag den 10. april 2019 kl. 20:00
Sted: Caféen.

Pizzabakker: de skal i restaffald, da de er snavsede
Pap-kopper fra kaffe: de skal i restaffald, da de er snavsede
Pille-emballage: de skal i restaffald, da det er sammensat
af plastik og metalfolie
Mælkekartoner: de skal i restaffald, da de er sammensat
af pap og plastik på indersiden

Dagsorden:

HUSKAT........
Miljøbilen kommer på Torvet 3. mandag i
måneden kl. 19 -20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af 2 referenter
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret:
a) foreningsregnskab
b) husets regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
Valg af 2 revisorer
Uddeling af Christianshavnerprisen
Eventuelt

Hvis du er i tvivl, så læg dit affald i restaffald.
Forkert sortering kan forhindre genbrug af resten af
containerens indhold.
Her kan du slå op og se, hvor dit affald skal hen: http://
nemaffaldsservice.kk.dk/affaldsabc
Hvis containeren er fuld, så tag dit affald med igen.
Spred budskabet, så vi får genbrugt mere af vores affald.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, altså onsdag den
27. marts 2019.

Venlig hilsen,
Kirsten V Andersen
Medlem af Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg

Forslag kan sendes som brev til:
Bestyrelsen
Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34
1420 København K.
Eller som e-mail til: bestyrelsen@beboerhus.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

REN KÆRLIGHED TIL
CHRISTIANSHAVNS
4. marts Klubdag med kage – Gene- VOLD
marts

Tag dine venner, forældre eller naboen i hånden og hjælp
os med at få gjort Christianshavns Vold ren og klar til sommer

ral Forsamling

11. marts Kristine Nielsen fortæller
om Jackie Kennedy (Onassis)
18. marts Gunhild Legaard fortæller
om ”Grevinde Hamilton”
25. marts Jeannie Krysiak fortæller
om Forfattere fra Christianshavn
april
1. april Klubdag med kage

Deadline for
aprilavisen:
21. Marts kl. 16

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

Christianshavneren
bydelsavis

Lørdag den 23. marts fra klokken 10.00-14.00 gentager Miljøgruppen under Christianshavns Lokaludvalg og
Miljøpunkt Indre by & Christianshavn Ren Vold dag, hvor
alle borgere inviteres til, i fællesskab, at indsamle skrald
på Christianshavn. Det er nu fjerde gang arrangementet
afholdes. Det er dejligt hvert år at se så mange engagerede
borgere i alle aldre møde op til en hyggelig dag.
Når vores affald havner i naturen, kan det have fatale konsekvenser for naturens økosystem og for dyrene i naturen.
Dyrene har stor risiko for at blive fanget i og i værste fald
dø i det affald og emballage, som smides. Lad os sammen
sørge for at det ikke sker.
På dagen mødes alle i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, til lidt morgenmad, hvorefter folk inddeles
i mindre grupper og får tildelt et område. Og så skal der
samles skrald . Vi har fokus på at få samlet skrald på
Volden, men man er også meget velkommen til at indsamle
andre steder, hvor man synes, det trænger. Vi slutter dagen
af med frokost og hygge.
Husk gummistøvler da det kan være smattet. Der vil være
handsker, snappere, poser og hvad der ellers skal bruges af udstyr
til indsamlingen af skrald. Hvis du har en vogn eller ladcykel må
du meget gerne medbringe den, da det indsamlede skrald skal
afleveres i Beboerhusets gård.
Christiania afholder også skraldeindsamling denne lørdag, så
der bliver virkelig gjort en indsats for et renere Christianshavn J
Program for dagen
10.00-10.30 Fælles morgenmad
10.30-13.00 Inddeling i grupper og indsamling af skrald
13.00-14.00 Let frokost og hygg

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,

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

Så lang tid tager det naturen at nedbryde det
affald der ryger forbi skraldespanden
·
·
·
·
·
·
·

Aviser 		

3-12 måneder

Cigaretskod

5 år

Ispapir		
Tyggegummi

Sodavandsdåse
Plastikflaske
Glasflaske		

2 år
5 år

500 år
500 år

4000-1.000.000 år

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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Den 8. marts, hvad er det nu, der sker
der?
Spørger du, så tilhører du
nok ikke den kvindelige
halvdel af befolkningen.
Ideen til datoen blev egentlig
foreslået i København i 1910
d. 26.-27. august, hvor 99
kvinder (heraf 33 fra Danmark: jo vist var vi tidligt
fremme i kvindekampen)
fra 17 forskellige lande deltog i et kvinde-møde. Arrangeret af Socialistisk Internationale i Folkets Hus
i det senere legendarisk
Jagtvejen 69. Her kom den
tyske kvindesagsforkæmper
Clara Zetkin med ideen om
en Kvindernes Kampdag.
Men forspillet til den foregik
både år forinden og forskellige steder ude i verden.
I 1857-58 hos strejkende
kvindelige amerikanske tekstilarbejdere. D. 8. marts
1917 I Rusland på kvindedemonstrationer (hvilket
af nogen anses for at være
optakten til den russiske
revolution). D. 8. marts
1908 I New York i demonstrationer blandt kvinder,
med tråde tilbage til tekstilarbejdernes kamp om ligeløn
i 1857-58. I 1921 blev datoen

d. 8. marts for kvindernes
kampdag endegyldigt vedtaget på det kommunistiske
3. internationales møde.
Efter 2. verdenskrig forsvandt dagen, i hvert tilfælde
i Vesten, lidt ud i glemslen,
indtil man i 1969 genoptog
den på Berkeley Universitet i Amerika. I 1974 tog
Rødstrømperne og kvindebevægelsen traditionen op
herhjemme, nu med fokus på
krop, seksualitet og husholdning under parolen ” det private er politisk”. Og i 1975,
i anledning af det internationale kvinde-år, gjorde FN
dagen officielt til kvindernes
internationale kampdag.
På det københavnske møde
i 1910 havde man, foruden
naturligvis: 1. valgretten, følgende punkter på dagsorden:
2.: kamp mod krigsfaren, 3.:
kamp for omsorg for mødre
og børn og 4.: kamp mod
prisstigninger. Kort sagt: et
bredt spekter- og ikke kun
med fokus på kvinderne.
Kunne man have de samme
punkter på dagsordenen i
dag (bortset fra ”valgretten”,
som vi kan sætte flueben

ved)? Hvorfor/ hvorfor
Ikke? Kunne det være på
sin plads at sætte fokus
på mændenes rettigheder,
specielt i forhold til skilsmisser og børn? Det spørgsmål
lader vi stå, til det bliver
mændenes kampdag (som
falder d. 19. november, hvis
lige man har glemt det) .
Den 8. marts, der koncentrerer vi os om kvinderne. I
København foregår det bl.a.
hos HK på Svend Aukens
Plads, hos Grevinde Danner og (for 5. år i træk) på
Vega. Men naturligvis er
Christianshavns Beboerhus
også på pletten, fra kl. 18
– 23, med musik, taler og
boder. Tjek hjemmesiden
ud og mød op. Clara Zetkin
er bag dig.
ebb

Foråret kaster sig og dig frem
.
Du sidder og slubrer din morgenkaffe i dig, med søvndrukne
øjne. Og pludseligt går det op for dig, at det er blevet lyst, og at
cyklen ikke mere behøver lygter på vej til arbejde. Foråret er her!
Og når du bevæger dig udendørs, er hele det store drama så småt sat
i gang. Det, som foråret drejer sig om. For foråret er ikke kun fryd og
gammen: det drejer sig om liv og død. Man skal op og ud og helst før
de andre (primært planter). Der skal kæmpes om territorier, hunkønsvæsner og sikring af arternes overlevelse (fortrinsvis fugle og dyr).
Og menneskene? Ja, de yngste og dumdristigste smider overmodigt luffer
og huer (til tider mere end det) og pådrager sig de første forårsforkølelser.
De ældste funderer over, om det nu er umagen værd: en gang til, al den asen
og masen og aktivitet, eller om man skal overveje at stille livets træsko ved
forårets fordør. Husmødre og -fædre kaster sig ud i hektisk rengøringsdille,
ved synet af de første solstråler, der nådesløst sætter spotlight på uigennemsigtige vinduesglas og bunker af snavs og skrammel, akkumuleret
ubemærket i vinterens løb. Enlige, af alle køn og aldersklasser, sender
spejdende øjekast ud: mon man skulle vove at kaste sig i Amors arme?
Og butiksejerne? Ja, de pynter op, med fristende tilbud i nye farver.
For foråret er også drømmenes sæson. Drømmen om forvandling og
forandring og om at starte forfra. Så følg Christianshavneren, der er gået
dig i forkøbet, og har besøgt de christianshavnske butikkers fristelser.
Fyld lungerne med forårsbrisen, ånd ud i et befriende fløjt, der
matcher solsortens første forårsmelodi. Køb en lille ting til at forsøde
din og dine nærmestes tilværelse. Sæt en buket blomster på bordet,
tænd en lampe i mørkningen, klæd dig i glade farver og hav et par
frække skiftesko med i tasken. Besøg et galleri og fyld øjnene. Lige
om lidt er det ikke kun erantis, vintergækker og de første knopper
på buskene, der hvisker om forår. Så sætter naturen for alvor
farveturbo på, mens vi lægger det sorte vintertøj og ditto -humør bort.
”Spring forward…”, sådan husker vi det, når urene natten mellem d. 30. og d. 31./3 skal sættes frem.
Så: kast dig blot drømmende fremad. Foråret skal nok gribe dig.
ebb og susanne

– Blomsterboden på
Christianshavns Torv
– Pigen og Blomsten, Overgaden
Oven Vandet
– HagenUhre, Strandgade
– Påskeliljer i udspring

– Solsorten synger på Refshaleøen
– Et lille træ i knop
– Det pibler frem alle vegne 1
- Det pibler frem alle vegne 2
Tekst: Susanne, Fotos: Henning
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Debat
og
læs....
Nyholms fremtid som
privat ejendom
Da regeringen har besluttet, at Søværnet skal forlade
Nyholm, skal der laves nye planer for brugen af Søværnets
sidste bastion i sin gamle rede på Holmen. Søofficersskolen
flytter til Svanemøllen Kaserne, og blot museumsskibe og
Flåderadiomuseet OXA vidner om fortidens orlogsflåde, hvor
det danske søværns skibe var blandt de første til at udnytte
dette nye kommunikationssystem.
Der er måske lagt store planer og påtænkes lokalplan, som
vi kunne høre mere om på borgermøde tirsdag 26. februar
kl. 1900 i Bræddehytten.
Fra sædvaneligvis vel informeret side hørte jeg, at staten
har givet kommunen en venlig påmindelse om, at København
måske ikke behøver gøre sig besvær med lokalplanlægning
af det nyeste Nyholm, fordi staten kan vedtage et landsplandirektiv, der ordner Nyholms fremtid uden at skulle
spørge kommunen.
Nyholm er jo et område af største nationale interesse.
”National” er et ord, der på Nysprog bruges, når man ikke
lider ordet ”Statslig”, der lyder for socialistisk.
”En får nok se”.
Hovedsagen kan være, at der ved salget af Nyholm bringes
flest mulige penge i Statens kasse, som så kan bruges på at
forstærke det danske forsvar, så det kan tilfredsstille en venligsindet stormagt, som vil hjælpe os i nød og trang. Måske.
owu

Slagey om Sofiegården mindes i disse dage
;Mere herom i næste nr. af avisen

tandlægerne

C HRIS T IANS HAV N
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Finn Rudaizky fremsætter
medlemsforslag, i
Borgerrepræsentationen
på torsdag d. 28/2.
Medlemsforslaget går på, at taxaerne i København skal
have mulighed for at køre i busbanerne til sommer, når
Metro Cityringen åbner med 17 underjordiske stationer.
Cityringens åbning vil fremover betyde færre busser i
busbanerne, og dermed mere plads i busbanerne. Denne
plads i busbanerne, mener DF, er oplagt at tilbyde til københavnerne, turister og andre, når de
kører taxa.

Udtalelse fra generalforsamlingen for
Folkebevægelsen mod EU
på Christianshavn og i
Indre By den 12. februar
2019:
Nye forslag om mere magt til EU må stoppes
Et af EU’s største medlemslande Storbritannien er på
vej ud af EU, og hvad gør EU-toppen? EU-toppen foreslår,
at EU får endnu mere magt!
Den franske præsident Macron og den tyske kansler
Merkel vil have en EU-hær.
Den franske finansminister Le Maire drømmer om et
EU-imperium.
Den tyske forsvarsminister Von der Leyen vil give EU
overstatslig magt inden for udenrigspolitikken.
EU-kommissionen vil sløjfe Danmarks og de andre
landes vetoret inden for skatteområdet og arbejdsmarkedspolitikken.
Vores statsminister hælder til et dansk ja til bankunionen og taler om at afskaffe forsvarsforbeholdet.
EU laver forslag, der kan ødelægge den danske dagpengeordning.
I stedet for disse forslag til mere union burde EU-toppen
have lavet en selvransagelse efter den britiske afstemning, og overvejet, hvorfor briterne stemte Leave.
Men EU-toget kører videre, som om intet er sket. Den
eneste forskel er, at farten er sat op.
I Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i
Indre By støtter vi internationalt samarbejde, men vi
opfatter ikke EU, som et reelt internationalt samarbejde.
Vi vil, at Danmark skal være et ansvarligt land, der arbejder for en bedre verden. Vi kan ikke acceptere, at vores
demokrati og selvbestemmelse afvikles.
Vi anbefaler derfor, at der stemmes på Folkebevægelsen
mod EU i det kommende EU-parlamentsvalg.
Vi skal tage magten tilbage fra EU.
Ja til samarbejde og demokrati - Nej til EU-staten!
Stem på liste N!
Vedtaget i København den 12. februar 2019.
Dirigent på mødet Birte U.Petersen

Af Finn Rudaizky (DF)
Medlem af
Region Hovedstaden og
Borgerrepræsentationen
Analytikere har svært ved at blive enige om, hvad der
bliver folketingsvalgets hovedtema. Pension, flygtninge
eller måske sundhedspolitik ? En ting er sikkert er, at
hospitaler og sundhedspolitik berører de fleste borgere også i København. Der tales nu om, hvor vigtigt det er med
nærhed i sygehusvæsenet. Mærkeligt nok, af de samme
partier som foreslår, at de gamle skadestuer (nu Akutklinikker) i stort omfang skal skæres ned i antal. Det er vist
det modsatte af nærhed for borgeren. Nærhed bør der også
være for psykiatriske borgere. Der er desværre ikke megen
forbedringer i det udspil, som regeringen har lagt frem.
Helt galt bliver det, når københavnske politikere fortæller,
at de vil lette situationen for psykisk syge, når de samme
politikere samtidig, lukker det ene psykiatriske værested
efter det andet - og dermed rent faktisk forværrer forholdene for de psykisk syge, som i København forsøger sig til
en bedre tilværelse. Samme indignation synes vi i DF, at
man godt kan have i relation til at hjælpe hjemløse. Der er
bygget for få hjemløseboliger, der er ikke ordentligt styr på
overnatningspladser for hjemløse i vinterkulden. Jo, noget
er faktisk godt, men en del hjemløse bliver i vinterkulden
afvist til overnatning på overnatningssted, uden at få oplyst,
at der rent faktisk er plads andre steder i byen. Der er for
mange politiske fest-skål-taler, som slet ikke lever op til de
løfter, som politikerne udbasunerer af løfter. Det skal der
gøres noget ved. Ikke kun før valget! Odense Kommune har
netop lanceret et visionært hjemløse-udspil. Det går ud på,
at der skal skaffes den hjemløse en bolig og at man samtidig hjælper med en tæt social hjælp og assistance indtil alt
fungerer, herunder evt. behandling af dobbeltdiagnoser. Jeg
har aldrig forstået, hvorfor der i København er penge nok til
rådhusfester, de autonome, et kriminaliseret ungdomshus,
til dyre borgmesterportrætter, til dyre rejser, indirekte tilskud til Ryanair, men ikke nok penge til de socialt udsatte.
Mon ikke, at det er tidspunktet, hvor der alvorligt bør ændres
på prioriteringen af brug af skatteydernes penge ?
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Ja til folkeafstemning om
EU’s bankunion
Af Lave K. Broch, 1. suppleant til EU-parlamentet
for Folkebevægelsen mod EU og aktiv i Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre
By.

I år 2000 stemte et flertal
nej til euroen. Før folkeafstemningen blev der truet
med, at et nej til euroen
ville føre til store tab for det
danske samfund, men efter
afstemningen blev skræmmeargumenterne gjort til
skamme. Det danske euronej har vist sig at være
en fordel for Danmark.
Alligevel har et flertal på
Christiansborg undermineret vores nej til euroen
ved at indlemme os i EU’s
finanspagt, og formentlig
vil de svække det danske nej
til euroen yderligere ved at
indlemme Danmark i eurolandenes bankunion.
Efter EU-parlamentsvalget vil et udvalg, som er nedsat af regeringen, komme
med en indstilling angående
Danmarks forhold til EU’s
bankunion. Vores statsminister Lars Løkke Rasmussen
hælder dog allerede til et ja,
og han er også imod en dansk
folkeafstemning om EU’s
bankunion.
Justitsministeriet er nemlig nået frem til, at der ikke
er tale om suverænitetsafgivelse, hvis Danmark indlemmes i EU’s bankunion.
Jeg er meget uenig: EU’s
bankunion giver kun indflydelse til euro-landene og til
embedsmænd. Det betyder,
at hvis Danmark indlemmes
i EU’s bankunion, så vil in-

gen dansker sidde med ved
bordet, hvis bankunionen
skal tage stilling til lukninger af danske storbanker.
Bankunionen har en
myndighed, der hedder Den
Fælles Afviklingsinstans
(“Single Resolution Board”).
Afviklingsinstansen vil
kunne lukke en dansk storbank, hvis banken kommer
i vanskeligheder, og altså
uden dansk indflydelse. Det
er for mig helt ubegribeligt,
at nogen dansk politiker og
især en dansk statsminister
kan støtte, at en udenlandsk
myndighed uden dansk medvirken skal have så stor
magt i Danmark.
Bankunionen kan i øvrigt
også ende med at blive en
dyr affære for Danmark – for
dig og mig.
Det er derfor på tide, at
såvel EU’s bankunion som
EU’s finanspagt gøres til
temaer for EU-parlamentsvalget og folketingsvalget.
Og det er vigtigt, at vi får
en folkeafstemning om EU’s
bankunion.
I Folkebevægelsen mod
EU vil vi tage magten
tilbage. Vi siger klart nej
til EU’s bankunion, og vi vil
have Danmark ud af EU’s
finanspagt.
Det danske nej til euroen
skal respekteres. Stem på
Folkebevægelsens liste N
den 26. maj!

Når alle myndigheder svigter.......
…Når alle myndigheder
svigter, så bliver ulovlighederne hverdag. Det er hvad
der sker her på Christianshavn, hvor en del af Prinsessegade er blevet et lovløst område. Her holder nu
på femtende år hver eneste
dag og nat en lang række
taxaer halvvejs oppe på cykelstien ud for Christianias
hovedindgang, hvor de venter på kunder fra det kriminelle hashmarked, og hvor
de er til fare for de svagere
trafikanter. Og det er oven
i købet i en gade, hvor der
ligger skoler og børneinstitutioner, og på et sted hvor
der er standsningsforbud i
begge vejsider.
En lokal forening af naboer har nu igennem mange
år forgæves bedt forskellige
myndigheder om at gribe
ind over for denne ulovlige
praksis.
Politiet siger, at de har
givet masser af bøder til ta-

xachaufførerne, uden at det
har hjulpet, og at de ikke
har andre magtmidler at
gribe til.
Københavns Kommune
har indrettet et par taxaholdepladser i en sidegade,
men de bliver sjældent
brugt, ifølge taxachaufførernes egen repræsentant
fordi de holder dér, hvor
de har størst chance for at
kapre kunder.
Kommunens embedsmænd
foreslog på opfordring fra
naboerne i september 2018
politikerne at bygge en cykelsti med så høje kanter, at
taxaerne ikke kan køre op
på cykelstien. Men ved budgetforhandlingerne
fandt
politikerne ikke penge til
at iværksætte denne renovering.
Næstformanden i Folketingets Retsudvalg Mogens
Jensen (s) har i efteråret
2018 svaret på naboernes

henvendelser, at udvalget
ikke kan gøre noget ved
problemet, men at han opfordrer dem til at fortsætte
med deres anstrengelser.
Meget venligt! Men hvad
hjælper det?
Justitsminister Søren
Pape Poulsen (k) svarede på
anmodning fra Folketingets
Retsudvalg i oktober 2018:
”Jeg vil gerne understrege,
at der gælder samme regler både på og omkring
Christiania som i resten af
Danmark. Derfor skal taxaer naturligvis ikke holde
ulovligt parkeret ved Christiania og være til gene for
den øvrige trafik”. Men har
han, som er en strammer
over for alle mulige andre
lovovertrædere, gjort noget
ved problemet? – Næh nej!
Politiet er tydeligvis meget effektivt i sin indsats
mod pusherne og deres bagmænd og kunder. Naboerne
opfordrede derfor i novem-

ber 2018 og igen i januar
2019 pr. mail Søren Pape til
at give politiet ordre til at
skride lige så handle-kraftigt ind over for de ulovligt
holdende taxaer, der servicerer hashmarkedets kunder. – Mon ministeren har
svaret på naboernes breve?
– Næh nej!
Skal vi christianshavnere
bare acceptere, at samtlige myndigheder år efter
år krænker retsfølelsen og
bringer vore børns og mange cyklisters liv i fare, fordi
de ser gennem fingre med
denne massive ulovlige parkering?

Julius Lund, formand for
foreningen Christianias Naboer
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Kære christianshavnere

Plejehjem/plejecenter på
Christianshavn
- HVOR SVÆRT KAN DET
VÆRE
I februarnummeret af
Christianshavneren lovede
vi, at vi hver måned ville
skrive om månedens fremskridt - små som store.
Denne måned har sagen
ikke bevæget sig så meget,
så ja - lidt svært kan det
være.
31. januar skrev vi
igen til Sundheds- og
omsorgsmester Sisse
Marie Welling og også til
Ældreminister Thyra Frank
angående muligheden for at
få et plejehjem i Strandgade
29.
Vi har her sidst i februar
talt med begge politikeres
sekretariater, og rykket for
svar. De siger, der er svar på
vej, men vi synes, at det går
alt for langsomt.
Derfor er vores næste initiativ at invitere både Sisse
Marie Welling og Thyra
Frank til et festligt borgermøde foran bygningen i
Strandgade 29 en dag indenfor de første to uger af
april 2019. Den nøjagtige
dato og tid kommer i aprilnummeret og før via inter-

Vi er en gruppe af lokale
og andre med tilknytning
til Christianshavn, som
gerne vil invitere jer med i
dannelsen en ny forening.
Foreningen skal arbejde
for at gøre Christianshavns
Torv til et samlingspunkt
for alle. I inviteres derfor
til et opstartende møde på
Christianshavns Bibliotek
mandag d. 18. marts kl. 19.00.

nettet, opslag, flyvers etc.
Vi er ved at undersøge, om
nogle af vores mange ældre
kreative christianshavnere
vil være med til at bakke op
og gøre borgermødet til en
dejlig oplevelse.
Når vi ved mere om det,
kommer der også et program
for folkemødet.
Hold øjne og ører åbne.

Hvorfor danne en forening omkring Christianshavns Torv?
I løbet af sommeren 2018
har vi (Torvenetværksgruppen) arrangeret en række
aktiviteter på Christianshavns Torv under mottoet
”Torvet for alle”. Under dette
motto har man hver mandag
i juli, august og september
kunne opleve en ny aktivitet,
f.eks. dans, quiz, koncert eller oplæg. Også fællesspisning er der blevet afholdt
flere gange. Alt sammen for
at vise at torvet med fordel
kan være et samlingspunkt
for forskellige aktiviteter,
og at det med få midler er
muligt at skabe forandring.
Da der er masser at tage
fat på, har vi besluttet os
for at danne en forening,
så vi kan løfte i flok. Det
overordnede formål med
foreningen skal være at skabe muligheder og
forandringer for
Christianshavns
Torv, både kulturelt, socialt, erhvervsmæssigt og
trafikalt. Vi ser
dannelsen af en
forening som nødvendig, hvis vi vil
have pondus og legitimitet i forhold
til ansøgninger,
tilladelser og lign.

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

Christianshavns Michelin
Stjerner
Christianshavns Michelin Stjerner
Noma har igen de to
Michelin stjerner, som
restauranten mistede,
da den midlertidigt
lukkede i 2017 og flyttede fra Nordatlantens
Brygge til Refshalevejs
yderste gren.
Det blev bekendtgjort
mandag 18. februar, da
årets Michelinstjerner”
blev spredt over Danmark.
Kadeau i Wildersgade
beholder ligeledes sine
2 stjerner
På Christianshavn fik
Era Ora på Overgaden
Neden Vandet og 108

nederst på Strandgade
nær Inderhavnsbroen
hver tildelt 1 stjerne.
Madblogger Rasmus
Palsgård skriver: ”Michelin har ikke forstået
det nordiske køkken.”
Han mener, at Noma
klart havde fortjent tre
stjerner efter at have
opgraderet sin restaurant.
Michelin Guiden definerer stjernerne som
følger: 3 stjerner ”Værd
en rejse”
2 stjerner ”En omvej
værd”
1 stjerne ”En rigtig
god restaurant i sin kategori”

Og så er der bib
gourmand´s til flere.
Jo, Christianshavn har
– ift indbyggerantal –
en rekord i Michelin
stjerne.
owu og poul

Vi har brug for
dig!
Det er her du
kommer ind i
billedet! Vi har
nemlig brug for
dig, din kreativitet, dine ideer og
dit engagement!
Vi forstiller os at foreningen
skal bestå af 3 overordnede

interessegrupper:
Liv i kiosken
Aktiviteter og arrangementer
Fysiske forhold og arkitektur på torvet
Vi håber at du kan se dig
selv tage aktivt del i én eller
flere af disse grupper.
Den nuværende torvenetværksgruppe er allerede i dialog med bestyreren af
det lille kiosk-hus på torvet,
og det er vores håb at kiosken kan drives som en socialøkonomisk virksomhed
allerede fra sommeren 2019.
Ambitionen er at kiosken
bliver en lille oase, og en
drivkræft for livet på torvet.

Opstartsmøde og stiftende generalforsamling
Kom og tag del i dialogen
og idéudviklingen ved den
stiftende generalforsamling
for foreningen ”???”. Ja,
navnet har vi endnu ikke
fundet, så vi håber der kommer nogle gode forslag på
bordet! Kom også hvis du
bare er nysgerrig og ønsker
at høre mere om det hele.
Mødet finder sted på
Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade
53, mandag d. 18. marts
kl. 19-21.
Hvis du ønsker at se oplægget til vedtægterne inden
mødet, kan du kigge dem igennem på Christianshavns
Bibliotek. Ønsker du at få
dem tilsendt via mail, bedes
du kontakte bibliotekar
Laura Noszczyk på kh14@
kk.dk
Med venlig hilsen og på
gensyn
Torvenetværksgruppen
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ketingsvalg i dette forår:
Lokaludvalget arrangerer
derfor et godt gammeldags
vælgermøde med lokale
kandidater. Nærmere detailler kommer her i avisen
og på vor hjemmeside.

Nyholm er et afsindigt
spændende område – og en
del af Christianshavn. Her
er historie fra stormagtsflåden til indtil flere genopbygninger af det danske
søværn. Her er bygninger
i højeste arkitektoniske
klasse, Her er masser af
plads og frisk søluft. Og vi
vil rigtig gerne komme ind
i billedet fra lokalområdet
førend alt bliver aftalt henover hovedet på os. For at
understrege dette holder vi
et Christianshavnermøde
om Nyholm – se annonceringen på vor hjemmeside
- der var til det sdste usikkerhed om lokalet - men
det bliver i Arkitektskolens
auditorium 26. februar.
Vi holdt et meget velbesøgt møde om planerne for
Kuglegården og BaseCamp.
Ca. 130 gav møde – rigtig
mange repræsenterende
Halvtolv, der jo også ligger

Vort borgerpanel bliver
brugt løbende – der er et
spørgeskema på vej om
oplægget til ny biblioteksstruktur. Er du endnu ikke
tilmeldt borgerpanelet, kan
gøres let og elegant ved at
besøge vor hjemmeside.

(faktisk flere) om de håbløse trafikforhold i Prinsessegade/Danneskiold-Samsøes
Allé. Fsva Prinsessegade
går bekymringerne især på
de lovløse tilstande, som
det åbenbart accepteres,
at taxierne skaber. Fsva
Danneskiold-Samsøes Allé,
er borgerne bekymrede for
et trafikhelvede, der er ved
at udvikle sig, efter at busslusen blev sat ud af drift.
En bekymring, der ikke bliver mindre af, at det ikke
er svært at gætte, hvordan
trafikken vil udvikle sig,
når Papirøen, Kuglegården,
BaseCamp og senere Nyholm også skal bruge alléen
som hovedfærdselsåre. Det
var måske rimeligt at bede
vore politikere om at bringe
infrastrukturen i samklang
med deres øvrige vedtagelser! Sagen er (brand)aktuel
på næste LU-møde.

Vi har fået en henvendelse

Og så SKAL der være fol-

lige ud til den planlagte
forøgelse af bebyggelsen på
BaseCamp. Der kom mange
indlæg fra de fremmødte
borgere, der alle er noteret
og alle er indgået i det udkast til høringssvar, som
LU har på dagsordenen
27/2. Personligt undrer jeg
mig lidt over, at et lampefirma – inden noget er
vedtaget – har kunnet få
lov til at pryde Philip deLanges historiske, fredede
og stilrene bygning med et
disney-agtigt lysshow. Men
det får vi jo nok en forklaring på..

Arbejdsgruppen for sociale
forhold og sundhed (herunder også ældrepolitik)
mistede sin tovholder, da
Bent Johansen døde for
nylig. Der trænges både
ny tovholder (skal være
medlem af LU) og energiske deltagere. Så hold jer
ikke tilbage – det kan ikke
passe, at vi skal lade så
vigtigt et område overgå til
hvilestatus!
Men LU bliver også hørt
– nogle gange: I den nærmeste fremtid deltager vi i
møder om ordnede forhold
på Grønlandske Handels
Plads/Krøyers Plads og om
Vandkulturhuset. I april
genoptages også rækken af
kontaktudvalgsmøder med
politiet omkring indsatsen
på Christiania og omegn.
Og så bør det nævnes, at
selvom Lynetteholmen er
langt ude i fremtiden, så vil
det være godt at begynde
en opklarende borgerdialog allerede nu. Så der er
endnu et Christianshavnermøde på vej.

Udsnit af de mange tilhårere ved mødet om Kuglegården.
Foto: poul

Poul.

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra
Lokalområdet.

REN

Lokaludvalget fungerer som bydelens officielle
repræsentation (inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og er især bindeled mellem bydelens borgere og rådhuset.

Kærlighed til
Christianshavns

VOLD

REN VOLD-DAG
Lørdag den 23. marts kl. 10-14
ved Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34

Aktive bier og blomster, spottet på en
februardag af ebb.

•

- Vi starter med fælles morgenmad kl.10
og slutter dagen med frokost og hygge.

•

- Vi sørger for handsker, poser, snappere mv.

•

- Tag dine venner, forældre og naboer i hånden og hjælp os
med at få gjort Christianshavns Vold ren og klar til sommer.

HUSK GUMMISTØVLER
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ØKOLOGISK sushi i Sankt Annæ Gade 3 B,
Berit ringede til Christianhavnerens redaktion for varmt at anbefale restaurant og
takeaway Sushi Saiko, som
efter 17 år på Torvegade nu
er åbnet i Sankt Annæ Gade.
Det gjorde hun så overbevisende, at vi aflagde besøg
hos Azim. Her er konceptet
bæredygtighed og økologi.
Azim har arbejdet i Japan
og Korea og siden på Christianshavn. Han driver selv
stedet med hjælp fra sin
kæreste og en kollega. Derfor
kan han holde kvaliteten høj
og omkostningerne lave.
Sushi Saiko betyder ’den
bedste sushi’, og det tror
vi på. Der dufter af fine
råvarer, og i disken præsen-

terer fiskekødet sig delikat
og i smukke farver. Bestræbelsen er, at alt skal være
100% økologisk. Målet er lige
nu realiseret med 60 – 70%,
hvilket er imponerende. Det
omfatter økologisk laks fra
Irland, økologiske sushiris,
ditto soya, tofu, miso, edamamebønner og samtlige
grønsager. Alt laves fra bunden, saucer mv. Også drikkevarerne er økologiske: øl,
glutenfri øl, sodavand og vin
(naturligvis fra Cibi e Vini).
Sågar menukortet er bæredygtigt, lavet af 75% kalk og
resten af genbrugspapir og
trykt med naturlige farver.
Og alt serveres i bionedbrydelige madbakker. Udval-

get er stort, og priserne mere
end rimelige. Min øko-sjæl,
hvad vil du mer’?
Sushi Saiko har kun ligget på den nye adresse i 2 ½
måned, så 95% af gæsterne
er stamkunder fra Torvegade. Resten af Christianshavn har stadig til gode at
opdage denne genfødte perle.
Den høje kælder er lys og
indbydende, og når vejret
bliver varmere, bliver det
yderligere en fest at sidde
ved fortovsbordene udenfor!

Tekst: Susanne, foto: Henning

25års jubilæum på Torvegade – Cibi e Vini.
Så blev det dagen! En
lind strøm af kunder, gamle
som nye, kiggede ind til et
glas vin og en lille bid for
at gratulere. Da Christianshavneren aflagde besøg,
var vinduerne og en god del
gulvplads fyldt med gaver
og buketter. Den yngste lille
gratulant forsvandt under
sin blomsterbuket, og savnet
var afdøde Lone, der gennem
alle årene havde kigget ind
på dagen med en rose. Men
andre trofaste kunder dukkede op til stor glæde for
Mie og Fabio. De har på det
seneste haft så travlt med
middage og vinsmagninger,
at dagen næsten kom bag
på dem. Fabio fortæller, at
årene er strøget afsted. Derfor var det dejligt at mindes
dem sammen med de mange
kendte ansigter og glæde sig
over Asbjørns fotos af den
gamle Torvegade. ”Skrækkeligt”, sagde Mie, da jeg
spurgte hende, hvordan det
føltes at tænke på, at 25 år
var gået. Hun kan blive helt
overvældet ved at tænke på,
hvor meget mad de har lavet
gennem tiden.
Årene er gået, men de er
gået godt, siden den unge
italiener og hans søde christianshavnerpige for mange

år siden forelskede sig og
startede deres parløb. Til
lykke fra Christianshavneren!
Mie siger i øvrigt tak til 3
søde skolebørn, der en dag
aflagde butikken et besøg
for at høre, hvordan det stod
til med glæden. De forærede
hende et fint kort, som nu
pryder hjørnet af disken og
får smil frem hos kunderne.
Tekst: Susanne, Fotos: Henning

Brug din stemme rigtigt
- og få et bedre liv!
v/ Hanne Siboni
Længes du efter at åbne for
din egen storhed?
Stemmens vej er magisk!

Enhedslisten og Alternativet vil afskaffe
brugerbetaling
København har planlagt
en ikke lovmedholdelig brugerbetaling på midlertidige
opholdspladser. Og meget
tyder på, at der allerede
foregår en del ulovlig opkrævning. Det er en følge
af den hurtige udskrivning
fra sygehusene, som har
betydet, at mange patienter
ikke er færdigbehandlet, når
de kommer ud af hospitalet.
Det er derfor i stigende grad
blevet nødvendigt at tilbyde
opfølgende hjemmesygepleje
og rehabilitering på kommunale opholdspladser.
I København er der opkrævet betaling ved ophold
på de midlertidige døgnpladser for kost, vask og
linned, som jo er gratis på
vores hospitaler, og som er

en grundlæggende regel om
gratis sygehusbehandling.
Andre steder i landet kaldes
disse pladser akutpladser.

nu krav om beregning af
udgifter til vederlagsfri ophold på alle kommunens
rehabiliteringssteder.

Kammeradvokaten og
Sundhedsstyrelsen har fastslået, at hjemmesygepleje
sker i henhold til Sundhedsloven, også når den foregår
på kommunale opholdspladser. Og det er ikke bare behandlingen, men også kost,
vask og linned, der er gratis.

Sygdom kan være enhvers
lod, og lighed i sundhed
forudsætter, at patienter
ikke afkræves betaling. Det
skal ikke være et økonomisk
spørgsmål for borgere - og
dette rammer især ældre at få mulighed for optimal
genoptræning og læge/sygeplejebehandling. Ej heller er
det rimeligt, at borgere bliver
udsat for at skulle redegøre
for økonomisk formåen eller
blive økonomisk hjælpsøgende blot fordi, de har behov for rehabilitering inden
udskrivning. Følg derfor med
i, hvordan denne sag ender.

Enhedslisten og Alternativet i København har den
31.1.19 rejst dette vigtige
spørgsmål om brugerbetaling indført af bagvejen på et
møde i Borgerrepræsentationen, og ved mødet 28.2.19
i Sundheds- og Omsorgsudvalget stiller begge partier

Yderligere oplysninger:  
Gorm Anker Gunnarsen, sundhedsordfører
Enhedslisten, 6124 0272
Niko Grünfeld, sundhedsordfører Alternativet, 2888
9520
Birthe Mørck, medlem af
Ældrerådet, tlf 30952556”

Sang- og stemmeworkshops
forår 2019 v/Hanne Siboni 4 søndage - 4 tema’er.
Anbefales som forløb, kan
også tages som enkeltstående workshops.
Søndage kl. 12-17:
10. marts, 14. april, 12. maj
og 9. juni
Pris:
Særligt tilbud:
1 workshop 600 kr. ved
betaling senest ugedagen
inden selve workshoppen,
dvs.: 3. marts, 7. april, 5.
maj og 2. juni

Normal pris:
1 workshop 800 kr.
Samlet tilbudspris:
Alle 4 workshops samlet
2.000 kr. ved betaling senest 3. marts 2019.
Normal pris:
2.600 kr.
Tilmelding og betaling:
https://voicecolour.wufoo.
com/forms/m1xq3lfv07dtjrw/
Tilmelding er bindende, og
først gældende ved betalt
deltagergebyr.
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Naturklummen

v/
Christianias Frie Natur

Februar har været usædvanlig varm og meget grå.
Vintergækker , Erantis,
selv krokusser blomstrer
allerede og Hyacinter titter
forsigtigt op over jorden og
venter på de helt rigtige
forhold til at springe ud.
Kaprifolien har spæde
skud og Solsorten er begyndt
at synge i skumringen sen
aften og tidlig morgen når
vejret er godt.
Lyset kommer langsomt
tilbage, livet er begyndt at
vågne.
Nu når vi er inde på emnet
”lys”, er vi mange, især i
den mørke vinter periode,
der er meget generet af, den
enormt stigende lysforurening i området.
Ud over at det er meget
generende for os mennesker,
forandrer det også forholdene for de vilde dyr og fugle
som opholder sig i området.
Det hæmmer desuden
muligheden for at kigge på
stjernehimmelen.
Troldænderne der altid
har holdt til i de 2 Nordlige
bassiner i Stadsgraven i
store flokke om vinteren,
har de sidste år trukket
sig længere sydpå, så langt
som til Dyssebroen og ved
Kaninøen.
En del af årsagen er stigende trafik af biler og mennesker på Refshalevej ved
Margretheholm, men også
alt det lys, der følger med
alle de nye byggerier, især
skibakken, som desværre
har massivt lys tændt hele
natten. Lys har meget stor
effekt på hvilke steder, dyrelivet i byen føler sig trygge og
opholder sig.

Det massive lys fra Kløvermarkens fodboldbaner er en
anden stor lysforurening
som er meget generende for
omgivelserne, det blænder,
især når der ikke er blade
på træerne. Det er heldigvis
lykkedes nogle af de mest
generede naboer til at få dem
til at vende lamperne lidt
væk fra os, der værdsætter
den naturlige nattehimmel.
Vi arbejder på at gøre
opmærksom på, og gøre
noget ved denne stigende
lysforurening i området, men
det er ret meget op ad bakke.
Emnet fodboldbaner får os
igen til at tænke på microplast. Det kunstige græs er
en stor synder til micro-plast
i miljøet, et stigende problem
overalt.
Almindeligt græs er mere
besværligt, men er langt
bedre for miljøet.
Byen udvikler sig hastigt
og menneskene overtager
forstyrrer og fortrænger
langsomt det vilde dyreliv
som mange trods alt har
glæde af og følger med i.
De trækker sig ind på
Christiania, hvor der stadig
er lidt uforstyrret og skjul.
Det ville være hensigtsmæssigt at naturen
mellem husene bliver tænkt
ind når der bygges og udvikles fremadrettet.
Mens jeg stod på Dyssebroen og tog billederne af
lysforureningen i mørket,
følte jeg mig meget sårbar
og udsat, da der kom mange
cyklister susende forbi i høj
fart i mørket. Den Cykelrute
er farlig for fodgængere uden
lys.
Til sidst men ikke mindst

vil vi gøre opmærksom på at
der igen i år bliver en stor
fælles oprydningsdag i de
Grønne områder Christianshavn og Christiania.
Dette bliver d. 23 marts,
før fuglene bygger reder i
rørskoven.
Christiania fortsætter d.
24 marts på Refshalevej, alle
er velkomne.
Det plejer at være super
hyggeligt.
Vel mødt.
Læs mere: www.christianiasfrie-natur.dk
OBS: (hjemmesiden er
under omstrukturering og
vil blive mere informativ i
løbet af foråret)
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Christianshavns hundeliv

Fri leg på Refshaleøen. Foto: Henning

Et hundeliv: det betyder
”et hårdt, slidsomt liv”
Og på Christianshavn
i gamle dage levede man
i visse dele virkelig et
hundeliv. Med slum,
sult, prostitution, armod.
Men et hundeliv kan også
være bogstaveligt: det liv et
hund lever. Og Christiania
var fra sin spæde start i
´70´erne helt klart Hundenes
Paradis. I så høj grad at man
talte om en Christianiahunderace. Som egentlig
ikke var en race, men mere
en stærk levedygtig cocktail
af diverse gadekryds, gerne
i størrelse XL. De levede
det frie hundeliv til fulde.
Drog til tider rundt i store
flokke. Og når det nærmede
sig fuldmåne, vinden kom
fra den forkerte retning, og
stjernerne stod det forkerte
sted, ja, så var de ikke til at
spøge med, hvis man mødte
dem en mørk nattetime.
Som grønlænderne vænnede
christianitter sig til at have
en sten i nærheden. Bare
for en sikkerheds skyld.
Og pludselig så man de før
så utæmmede sjæle blive ført
rundt i halsbånd af christianitter med nedadbøjede
øjne. Ordensmagten satte
bøder på løsgående hundemissiler. Christiania var gået
ind i normaliseringsfasen.
Og det er ganske vist og ikke
mere end en 5-7 år siden.
Til gengæld har de omkringsig-boende hunde nu invaderet området. Med nydeligt
klædte ejere slentrer de
gennem Dyssestien, hilser og snuser på hinanden
(hundene, ikke ejerne).
Hvor mødes man så, når

det ikke er på Staden, på
Voldene, ved Havnen? Eller
måske hos Hunni, Christianshavns Voldgade 15, som er
butikken for ”cool stuff for
cool dogs”. Og deres ejere,
naturellement. (Vandskålen
udenfor butiksdøren, den er
dog kun til de firbenede).
Amager Strand burde kunne
nås, også på korte hundeben. De har, siden 2015, haft
et særligt frit-løbsområde for
hunde, hvor I oven i købet
kan bade sammen (med mindre du er vinterbader, skal
du måske vente lidt med det
sidste, til badetemperaturen
er lidt mere tempereret).
Og så er der Københavns
Hundepark, som, for ikke så
længe siden, har etableret
sig på Sundholms gamle
togbane på Vermlandsgade
5. Lige på den forkerte
side af Christianshavnergrænsen, men alligevel.
Så det kan være vi mødes
et af stederne med dig og
din hund. Nu hvor det er
forår, og vi alle skal luftes.
Både mennesker og hunde.
De ”gamle”, der har boet
her ”altid”. De nye, som er
kommet til. Og dem, som
kun er på besøg. På det Paradis, som GoogleMap kalder
Christianshavn og omegn.
Og vil du høre om, hvordan
man, i et hundeliv, klarer omstillingen fra Nordsjællands
Lyksaligheder til Havnen, ja,
så læs beretningen fra Thora
og Frida, der i den grad har
taget Christianshavn til sig.
Et hundeliv er ikke det værste,
man har. Her på Havnen.
ebb

Legekammerater. Foto: Henning

En avishund
I, som af og til ser Christianshavneren på www.
christianshavneren.dk, har
måske lagt mærke en mindre
sort hund på nogle af billederne. Det er Molly. En labrador af formel 1 typen, født i
Varde i april 2017 og hentet
til Christianshavn for at
være redaktørens signatur,
når der skydes udendørsbilleder til netavisen. Ja,
sådan er det med labradorer,
nogle er jagthunde, nogle er
servicehunde og Molly er
avishund.

Når Molly ikke er i tjeneste, så er hun en almindelig,
glad, venlig og legesyg hund.
Legesygen får hun stimuleret på Christianshavns Volds
friløbsområde for hunde mod
Langebro. Her møder hun
Chilli, Leika og Hope m.fl.,
og så er der dømt leg, og så
bliver det en god dag.
Tekst: Bo
Foto: Bente Nielsen

Tilflytterhunde
Vi er født Nordenfjords,
opvokset i Nordsjælland og
nu bosiddende på Christianshavn. Alle ynker os: ”Er
det nu et hundeliv?”. Svaret
er JA. Faktisk har vi det
sjovere end nogen sinde før.
Hjemme hos Mor i kassen
(vi er helsøstre, men ikke
kuldsøstre, født med to års
mellemrum) var der kamp
om pladsen. I Nordsjælland
var der dømt snor, for på
markerne gik der heste og
i skoven råvildt, og ingen
af delene måttet skræmmes
eller jages. Fri leg havde vi i
den store have, men der var
for langt mellem oplivende
besøg af egern, der kunne
jagtes op i træerne, og katte,
der skulle jages ud. Og de
få gange et rådyr forvildede
sig inden for hegnet, blev vi
kommanderet dæk og måtte
nøjes med at se på vores ejers
ubehjælpelige forsøg på at
vise det lågen. Det kunne vi
have ordnet hurtigere. Vi er
nemlig border collier, fårehunde med hyrdeinstinkt,
og klarer nemt at samle en
børnefødselsdag sammen i
et hjørne – et mere uheldigt
afsnit i vores karriere. Racen
er ellers kendt for sin intelligens, og vi er da også dygtige

lydighedshunde og i tilgift
lykkelige på en rallybane.
Vores ejere har brugt mange
timer med os til hundetræning med andre hunde og
desuden lært os nyttige ting
som at lukke døre og hente
ting. På Refshaleøen løber
vi løs tre gange om dagen, vi
leger med hinanden, henter
pinde, snuser omkring rævehulen og kender lugten af
de andre hunde, der luftes
her. Vi reagerer øjeblikkeligt på indkald, så ingen
behøver føle sig nervøse,
når de går tur. Vi hilser
heller ikke på andre hunde
uden opfordring. Faktisk
foretrækker vi hinanden.
Som alle stuerene hunde
besørger vi kun i naturen
og helst i diskrete buske.
Naturligvis påser vi, at vores
ejere samler op efter os nær
alfarvej. Turene ud langs
vandet giver sus i pelsen, og
havnebussen er nummer et,
der får vi nemlig hundeguf.
Vi holder meget af cafélivet
overalt på Christianshavn,
når udendørssæsonen starter. Så får vi klap og vand
af tjenerne og ligger under
bordet og tæller turister i
mangel af får. Vi har aldrig
haft det så sjovt som nu!
Tekst: Thora og Frida

Der er Historiske Dage i
Øksnehallen d. 30-31.
marts. I år har SLAK- Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og
arkiver i Københavns kommune en stand under festivalen. Christianshavns
lokalhistoriske forening og

arkiv er en del af SLAK, og
en repræsentant herfra vil
derfor være tilstede og formidle christianshavnernes
lokalhistorie.

Avishunden og dens venner. Foto: Bente Nielsen

https://historiskedage.dk/
presse/
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Et Grønlandsk Coutureeventyr

På Nordatlantens Brygge
har man siden december
kunne få syn for, hvilke
kunstneriske frembringelser
der kan skabes i mødet mellem parisisk haute couture
og grønlandsk kulturarv.
Avisens udsendte modehovede var heldig at skaffe sig
plads på udstillingens sidste
dag, hvor den skabende
hånd bag værkerne, Jørgen
Simonsen, med humor og
kyndighed guidede en lille
skare af heldige billetholdere gennem sit kreative
univers og det fantastiske
håndværk, der ligger bag
hver eneste kreation. Rejsen
tog udgangspunkt i de portfolietegninger, der skaffede
Simonsen stillingen som
chefdesigner hos Versace
efter modehusets grundlæggers tragiske død i 1998.
Disse skitser tog inspiration
i grønlandsk inuitkultur
og traditionel beklædning,
men set gennem en moderne
linse, farvet af både bikeræstetik og sen-90’er stil.
Som ved ethvert kreativt regimeskift i et haute couture
hus var forventningerne høje
og mange ventede spændt
på, om Simonsen kunne løfte
den tunge arv efter Gianni
Versace. Men kollektionene
‘Iskystalprinsessen’ blev
modtaget ganske positivt
af den internationale modepresse, og det talent, Simonsen demonstrerede ved
den overdækkede pool under
Hotel Ritz i Paris, har skaffet
ham faste kunder som Nicole
Kidman og Madonna, samt
arbejde for Galliano, Lagerfeld, og McQueen.
Der ligger med andre ord
et helt særskilt talent med
overordentligt solid erfaring
bag de udstillede beklædningsstykker. Kollektionen
hedder ‘Iskrystalprinsessen
vol. II – bæredygtig kulturarv’ og er lavet i samarbejde
med NAPA (Nordens Institut
i Grønland) og Great Greenland, og er en hyldest til sæl
som beklædningsmateriale,
til grønlandsk kultur og til
elegante couturesilhouetter.
Især sælskindets materielle
egenskaber bliver der eks-

perimenteret med og grænserne afprøvet i smukke
draperinger på reverset
af en operafrakke, men
også i stiv-skørtet hyldest
til Diors epokegørende og
ikoniske New Look. Hvert
design i kollektionen har
taget tre måneder at lave,
og man skal så absolut ikke
sætte lighedstegn mellem
stykkernes elegante skønhed og nemt, hurtigt håndværk. Haute Couture er
indbegrebet af den højeste
skrædderkunst, og det er
tydeligt i måden, hvorpå
sirligt håndlavede pelsblomster og krystalperler
gemmer sig indeni aftenkjolens afknappelige slæb.
Det ses i perlekraverne,
der tager inspiration i den
grønlandske klædedragt,
men fortolkes i monokrome miniatureperler og
har taget en grønlandsk
ekspert fire måneder hver
at lave i hånden. I skørtet
på cocktailkjolen titter
tusinde små strikkede trekanter frem under draperingen, hver og en syet på
ved håndkraft. Et couturestykke er et kunstnerisk
mesterværk, der kun kan
lykkes, når kreativ vision
kombineres med perfektionistisk håndværksevne.
Mellem al beundringen
af materiel skønhed, væves
tråde af Simonsens bevidsthed om især sælskindets
kontroversielle ry, samt
hans store respekt for den
grønlandske inuitkultur i
en tid, der i stigende grad
er opmærksom på catwalkens tendens til det, der
på moderne dansk kaldes
‘cultural appropriation’.
Ofte udskældte eksempler
på dette er Chanels tofarvede boomerang, Vogue
og Karlie Kloss’ fotoshoot
faux pas i heftig geisha-stil,
samt Marc Jacobs’ catwalk
af farverige dreadlocks.
Det kan være svært for en
modeskaber at begå sig i
sådanne farvande, men det
er netop samarbejdet med
grønlandske håndværkere
og den store respekt for
dem, for kulturen bag,

og for materialerne, der
redder Simonsen gennem
skærene ligeså elegant som
hans kreationers udtryk.
Og anti-pelsbevægelsen?
Den giver han ikke meget
for! Sæl er, som han understreger, et bæredygtigt
materiale med enorm betydning for mange menneskers hverdag på Grønland.
Sæl er stadig en livsvigtig
næringskilde for mange, og
en del af en inuitkultur, der
skal værnes om. Desuden
bør enhver med øjne kunne
se, at det kun er pelsen
fra voksne dyr der bruges – der er ikke skyggen
af et babyhvidt hår nogle
steder, hverken i udstilingen eller på garverierne.
Redaktionens udsendte
kan kun tilslutte sig dette,
og derudover tilføje egen
erfaring og glæde ved at
arbejde med sæl. Det er et
vidunderligt og taknemmeligt skind at arbejde i,
lave kunst med, og ikke
mindst iklæde sig mens
vinteren stadig rusker i
forårsmodige gækker og
erantis.
Tekst og Foto: EBC
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Christianshavns
Beboerhus
MARTS 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

Tirsdag d. 5/3
Stegt kyllingebryst med basilikum og citron. Cannellinibønner m. hvidløg og urter

Tirsdag d. 5/3 kl. 19.30 (caféen) Gratis Entré

Torsdag d. 7/3
Lasagne med spinat, ricotta og krydret
tomatsauce
Tirsdag d. 12/3
Vinbraiseret øko nakkekam med kartofler,
jordskokker, selleri og timian
Torsdag d. 14/3
Smørbagt sejfilet og linsesalat med
kålrabi, æbler og dild
Spisehuset holder ferie i uge 12
(Resten af huset har åbent)
Tirsdag d. 26/3
Lamtagine med tørrede frugter, squash,
tomater og grøn peber. Cous cous med
mynte og spidskommen
Torsdag d. 28/3
Tærte med svampe, rødløg, spinat og
vesterhavsost. Humus og oliven
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.

Bebo-Talk: Skibet Selma

Beboerhuset har fokus på grønne og bæredygtige fællesskaber, og vi
har derfor inviteret Lars Rasmussen, som er formand for Selma af
1914 - en forening der arbejder for et bedre miljø.
Fredag d. 15/3 kl. 20.00 (Cafeen) Entré: 50 kr

The Preachers & BEACH ENVY
En aften i garagerockens tegn!
Lørdag d. 23/3 kl. 21.00 (Cafeen) Entré: 50 kr

Helt Væk: Sæson 1

Knægti, Miloswag og Yung Vilhelm fyrer op for et show, og tager
vennerne: Halfi, Olli, Thaiboyyy og TAISTY med.

Nulle og Verdensorkestret +
Månedens lokale stjerne

Nulle & Verdensorkestret gør det igen: gæster Beboerhuset med en
lokal stjerne - som indtil videre er hemmelig - så hold udkig på
facebook og vores hjemmeside for nærmere info.
Tirsdag d. 26/3 kl. 20.30 (Cafeen) Entré: 50 kr.

Django Reinhardt jam

Django Reinhardt Jam er klar med den næste gode jam. Alle er velkomne både som publikum og på scenen, så medbring dit instrument
og jam med.
Fredag d. 29/3 kl. 19.00 (Cafeen) Gratis entré

Release: Anne Eltard Kvartet
Nordiske klange, etno og folk med en snert af funk og jazz leveret
med et glimt i øjet... Release kl. 19. Koncert Kl. 20.30
Lørdag d. 30/3 kl. 20.00 (Cafeen) Entré: 60 kr

Medlemskab 2019

Er du blevet medlem af Christianshavns
Beboerhus forening i 2019? Vil du støtte
op om Beboerhuset og have indflydelse på,
hvordan det skal se ud i fremtiden?
Du kan melde dig ind ved at komme ned i
vores café eller online på
www.beboerhus.dk/blivmedlem/

Mellow Road & STRY

Som publikum til en koncert med Mellow Road kan du glæde dig til
en unik oplevelse hvor fængende melodier, en stærk vokal og drømmende guitarer skaber en unik nordisk americana-noir sound.
STRY spiller musik i den upolerede form, hvor træet kan høres i
instrumenterne, hvor musikerne kan mærkes på scenen og hvor historierne kan opleves som abstrakte og rørende. Pop hvor intet er
givet, og hvor både lykke og ulykke kigger uforløst frem.
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Bridge
Christianshavns Bridgeklub: Mandage kl.
18.30 - 22.15 i sæsonen (jan-april og sepdec). www.christianshavnsbridge.dk

Filmklubben
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

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Foodsharing
Foodsharing er i fuld gang i Beboerhuset - følg med på vores
facebookside omkring nye events!
Foodsharing Copenhagen har i flere år organiseret udlevering af
mad, der ellers ville være smidt ud. En lang række aftaler med
supermarkeder, bagere og grøntsagsforhandlere gør, at de kan
afhente maden og efterfølgende dele maden ud gratis. Alt sammen for at redde mad fra at blive smidt ud og i bredere forstand
sætte fokus på og forebygge problemet med madspild.

Croquis
Torsdag fra 19.00 - 21.00 i lokalet Transitten. Deltagergebyr 40 kr.
Medbring selv papir og tegnegrej; vi har
tegnebræt. Holdet er uden underviser, men
Beboerhuset sørger for at booke model.
Ingen tilmelding, bare mød op!

La Boca tangosalon
Hver torsdag i salen fra 19.30 - 23.00.
Entré: 60 kr (kan være forhøjet ved
særarrangementer).

Vil du være med i projektet? Skriv til oline@beboerhus.dk.

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).

Kunstudstilling

Lokaler m.m.

Udstillingen hedder “I Bevægelse for
Fred”. Med 10 fotocollager og kunstobjekter - heraf to af Sandra Wollf lavet til og på Fredsløb 2018 kan man
få et indblik i, hvordan budskabet
om fred bæres rundt i København til
fredsløb. Du har også mulighed for
selv at bidrage til nogle af kunstobjekterne; sæt dit eget lille spor
på det store fredstegn af papmaché og
skriv dit eget budskab og stil i Pink
Army landskabet.

Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe
på tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 19.30
- 21.00.

Fernisering d. 7/3 kl. 16.00 i caféen

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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pianist Simon Jansfort.
Fredag d. 8. marts
Ensemble Willhelmine
Cecilia Flodén og Jennifer
Dill har spillet sammen i
alskens musikalske sammenhænge. Lysten at bringe
nogle af Wilhelm Friedemann Bachs fantastiske
duetter for fløjter til live har
fulgt dem længe. Hør nogle
af duetterne denne aften i
Natkirken.
Fredag d. 15. marts
Stilhed og musik
Fredag d. 22. marts
Tegneworkshop v/ Suzette
Gemzøe
Tegneøvelser i form og
opløsning af form ved kirkens døbefont.
Fredag d. 29. marts
Trompetist Carsten Lauridsen
Lauridsen vil spille stemningsfuld musik, både egne og
andres kompositioner, der
inviterer til ro og refleksion.
Koncerter
Aftenmusik i fastetiden
Tirsdag d. 12. marts kl.
17.30
Organist Lars Sømod spiller Johann Sebastian Bachs
store orgelkoraler på Elefantorglet hen over fastetiden.
Aftenens tema er advent.
Fri entré.
Aftenmusik i fastetiden
Tirsdag d. 19. marts kl.
17.30
Organist Lars Sømod
spiller Johann Sebastian
Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema
er Jesu fødsel. Fri entré.

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
Marts
Fredag d. 1. marts
Natkirke kl. 20-23
v/ Finn Damgaard
Søndag d. 3. marts
F a s t e l a v n
Børne- og familiegudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Tirsdag d. 5. marts
Babysalmesangsafslutning kl. 10-11
v/ Marlene Lindsten
Fredag d. 8. marts
Natkirke
20-23
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 9. marts
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/Finn Damgaard
Søndag d. 10. marts
1. søndag i fasten
Højmesse
10.30
v/Finn Damgaard
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Fredag d. 15. marts
Natkirke
20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 16. marts
Dåbsgudstjeneste 10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 17. marts

2. søndag i
Højmesse
v/Lars Sandbeck

fasten
10.30

Fredag d. 22. marts
Natkirke
20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 24. marts
3. søndag i fasten
Højmesse
10.30
v/ Finn Damgaard
Fredag d. 29. marts
Natkirke
20-23
v/Finn Damgaard
Søndag d. 31. marts
M i d f a s t e
Højmesse
10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Natkirken
Natkirken er åben hver
fredag kl. 20-23. Aftenens
musik begynder kl. 20. Kl.
21.30 er der nadverandagt
og kl. 22.45 fælles aftenbøn.
Fredag d. 1. marts
Gospel med A-Town
På årets første forårsdag
fylder glade gospelsangere
Natkirken. A-Town Gospel
har til hverdag hjemme i
Opstandelseskirken i Albertslund. Repertoiret spænder
over gospel-klassikere til
egne versioner af kendte
popsange. Koret bliver akkompagneret af korleder og

Onsdagskoncert
Onsdag d. 20. marts kl. 17
Barber: Cellosonate samt
værker for slagtøj af Stockhausen og Mantovani. Medvirkende: Jonathan Jakshøj,
slagtøj, samt Vida de Leon,
cello, og Ruben Høgh, klaver.
Arrangeret af Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Fri entré.
Aftenmusik i fastetiden
Tirsdag d. 26. marts kl.
17.30
Organist Lars Sømod
spiller Johann Sebastian
Bachs store orgelkoraler på
Elefantorglet. Aftenens tema
er påske. Fri entré.
Fastelavn i Vor Frelsers
Kirke
Søndag d. 3. marts er det
fastelavn, og vi indbyder
derfor til børne- og familiegudstjeneste i kirken.
Kom i din bedste udklædning! Efter gudstjenesten
slår vi katten af tønden på
kirkepladsen, hvor vi kårer
både kattekonger og kattedronninger i tre forskellige
aldersgrupper.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 2019
Vor Frelsers Kirke samler
ind til Folkekirkens Nødhjælp efter højmessen søndag d. 10. marts. I år fokuserer sogneindsamlingen på
klimaforandringerne og de

mennesker, der rammes
hårdt af dem. Kom og vær
med til at samle ind! Det
bliver en både meningsfuld
og hyggelig dag! Fra kl. 11.30
er der uddeling af ruter og
indsamlingsbøsser i kirken.
Salmemaraton
Sammen med de andre
kirker i Amagerbro provsti
synger vi os igennem hele
Den Danske Salmebog i
løbet af 2 ½ år. Vi mødes
hver anden uge fra kl. 17.3019.00 i en af kirkerne på
enten Christianshavn, Islands Brygge eller det indre
Amager og synger 15 salmer
fra salmebogen. Midtvejs
holder vi en kort pause med
gratis sandwich, te og kaffe.
Tirsdag d. 5. marts
Vor Frelsers Kirke, salmerne 511-525 om Guds tilgivelse, Kødets opstandelse og
det evige liv.
Onsdag d. 20. marts
Natanaels Kirke, salmerne
526-540 om Døden.
Menighedsplejen på
Christianshavn
Alle arrangementer
foregår, hvis intet andet er
nævnt, i Stanleys Gaard,
St. Søndervoldstræde 2, 2.
sal. Deltagelse koster 20,- kr.
Læs mere på Christians
Kirkes og Vor Frelsers
Kirkes hjemmesider om
kommende arrangementer.
Tirsdag d. 19/3 kl. 14-16
En historisk livsberetning
fra Sydafrika
Jannie Fjordside, kirke- og
kulturmedarbejder i Christians Kirke, holder foredrag
om sin roman Tilbage til
Transkei – en personlig beretning fra Sydafrika i årene
1932-76.
Torsdag d. 28/3 kl. 19-21
Jens Andersen fortæller
om
Kim
Larsen
Forfatter Jens Andersen,
der er aktuel med biografien
Kim Larsen – Mine unge
år – fortæller om bogen
og Larsens tilknytning til
Christianshavn. Foredraget
afholdes i samarbejde med
Christianshavns Bibliotek.
NB: Dørene åbnes kl.
19.30, og der er begrænset
antal pladser.

Amager Hospital er også
Christianshavns Hospital

Det er på tide at gøre sin
indflydelse gældende i
spørgsmål om vor hospitalsdækning i Region Hovedstaden. Hospitalsplan 2020
skal afløses af Hospitalsplan 2025, som er i høring
til 11. marts i år, og som vil
få stor betydning for alle i
regionen.
Amager Hospital er et
medicinsk hospital uden
kirurgiske afdelinger og
derfor mere udsat for ”reformer” end de kirurgisk
dominerede hospitaler.
Amager Hospital på Italiensvej er en stor institution med et antal ansatte
på 3.865 årsværk inkl.
fondslønnede.Der er 698
sengepladser, og hospitalet
havde i 2016 i alt 95.600
indlagte patienter. Hospitalet behandlede samme år
525.000 ambulante patienter.
Man er et vigtigt uddannelsessted for alle sundhedsfaglige grunduddannelser,
som uddanner 1.300 læger,
sygeplejersker og radiografer om året.
På et møde arrangeret
af Socialdemokratiet 14.
februar om Amager Hospitals fremtid bl. a. i lyset
af regeringens forslag til
nedlægning af regionerne
og centralisering af sygehusvæsenet medvirkede
fra Amager Hospital
ledende overlæge Arne
Cyron og tidligere sygehusdirektørved Nykøbing F
Sygehus. Han havde længe
vidst, at han gerne ville tilbage til den tætte kontakt
med patienter og personale
og behandle mennesker
og ikke blot kropsdele og
-funktioner.
Måske derfor har hospitalet
mange ansøgere til ledige
stillinger.
Arne Cyron fremhævede,
at Amager Hospital en
en vigtig og populær uddannelsesinstitution, og
at opretholdelsen af sengepladser, for tiden godt
100, er nødvendigee for at

uddanne læger og sygeplejersker også til privat
praksis. ”Amager Hospitals
samarbejde med praktiserende læger og kommunen
er rigtig, rigtig godt”, sagde
han.
Desuden medvirkede formand en for de praktiserende læger i København,
Jan Værnet, som selv
driver Lægehuset i Amager
Centret, som fremhævede,
at regeringens forslag til
nedlæggelse af regionerne
skulle opnå forbedringer,
som man f.eks. i Region
Hovedstaden allerede han
indført. Det er bl.a. snævert samarbejde mellem
hospitaler og praktiserende
læger og indretningen af
lægehuse med speciallæger, der skal mindske
antallet af indlæggelser.
Han var enig med Arne
Cyron i, at samarbejdet var
godt.
I de administrativt sammenlagte Hvidovre og
Amager Hospitaler sender
man patienter til private
speciallæger i lægehuse
som Sundhedscenteret i
Kastrup for at aflaste Hvidovre Hospitals afdelinger,
hvilket et af de ønskede mål
for regeringens reformønsker, som regeringen allerede har oonået uden hjælp.
Fra Socialdemokratiet
deltog folketingskandidaterne Verner Sand Kirk (2.
Kreds, Amagerbro, Islands
Brygge og Ørestad), Claus
Hasselmann (4. kreds
Østamager) og Peter Hummelgaard (MF).
De var enige om, at Amager Hospital skulle bevares ligesom de demokratisk
styrede regioner.
”Vi skal ikke blot bevare
men også udvikle Amager
Hospital kvalitativt. Vi behøver ikke skattestop men
strukturstop.” erklærede
Verner Sand Kirk.
owu
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Avisen i udlandet
tekst og foto: ebb

I denne måned nåede Christianshavneren til Nepal . Husk : I er velkomne til at dokumentere
Avisen i spændende omgivelser, i ind- og udland
Tekst & foto: ebb

Her er avisen nået til Katmandu, Nepal, hvor en munk ivrigt studeret den
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Fortid, nutid, fremtid

Kvinderne kommer

Gondry, 2004), før hun instruktørdebuterede 2008 i
Island med den urkomiske
og dogmeinspirerede roadmovie Country Wedding.
Og ud over at vise og drøfte
filmen lørdag den 9. marts
fortæller hun dagen efter
om sin fascinerende karriere
i filmverdenen i en samtale
med filmjournalist Nanna
Frank Rasmussen.
Blandt de øvrige filminstruktører, der gæster festivalen,
er den islandske veteran
Guðný Halldórsdóttir, der
viser sin Laxness-filmatisering Husets ære (1999),
og debutanten Ása Helga
Hjörleifsdóttir, der viser
sin coming-of-age film The
Swan (2017). Og så er der
den nu 30-årige film Atlantic
Rhapsody, der ikke blot var
den første færøskproducerede spillefilm, men også
blev instrueret af en kvinde,
Katrin Ottarsdóttir, der
drøfter den ved en særlig
jubilæumsvisning.

Den tredje udgave af den
årlige filmfestival Nordatlantiske Filmdage foregår
1.-9. marts på Nordatlantens
Brygge. Og i år er hovedtemaet Kvinder & film.
Kvinderne kommer, får
man lyst til at råbe. Og det
skyldes udviklingen i både
færøsk, grønlandsk og islandsk film. Ovenpå flere år,
hvor stort set alle spillefilm
har været af mænd, har de

sidste par år har budt på
stærke film - og ikke mindst
debutfilm - af kvindelige
instruktører.
Derfor sætter årets Nordatlantiske Filmdage fokus
på kvinder og film med et
program, der byder på de
nyeste spillefilm såvel som
både nyere og ældre milepæle
fra filmhistorien. Derudover
er der en fornem række instruktørbesøg. Mød blandt

andre grønlandske Pipaluk
K. Jørgensen, der debuterede i 2018 med kærlighedsdramaet Anori (2018),
færøske Maria Winther Olsen, der viser sin spillefilmdebut Nina (2018), og islandske
Ísold Uggadóttir, der vandt
prisen for bedste instruktion
på Sundance-filmfestivalen i
fjor med filmen And Breathe
Normally, som åbner festivalen 1. marts.

Islandsk BAFTA-vinder og færøsk filmjubilar
Blandt gæsterne er også
Valdís Óskarsdóttir, der blev
uddannet filmklipper fra
Den Danske Filmskole i
1991. Hun vandt bl.a. en
Robertpris for sin klipning
af Thomas Vinterbergs Festen (1998) og en BAFTA-pris
for sin klipning af den amerikanske film Evigt solskin
i et pletfrit sind (Michel

I serien Kvinder & wwfilm vises også dokumentarklassikeren Inuit fra 1940
af den danske fotograf og
filminstruktør Jette Bang.
Den er i øvrigt også relevant for filmdagenes miniserie DOX: Nordatlanten i
dansk optik, hvor man kan
se tre danske dokumentarfilm fra hver sin epoke og
med hver sit blik på livet i
de tre nordatlantiske lande

– fra Islandsfilmen Billeder fra Island (1939) over
Ulla Boje Rasmussens
portræt af en færøsk bygd
i 1700 meter fra fremtiden (1991) til Lasse
Laus Lykkelænder (2018),
der tematiserer gængse
forestillinger om grønlandsk identitet.
Ud over serierne
præsenterer Nordatlantiske Filmdage et par
særarrangementer. Ved
det ene vises portrætfilmen Zacharias, om en
enestående færøsk bonde,
og ved det andet de udvalgte kortfilm, som i år er
nominerede til den færøske
filmpris Geytin. Halvdelen
af dem er af kvinder, deriblandt Sára Wang og Maria Guldbrandsø Tórgarð,
som også repræsenterer
morgendagens kvindelige
spillefilmsinstruktører.
Filmfestival med udsyn
Kvinderne kommer, ja. Og
Nordatlantiske Filmdage
2019 er klar til at fejre dem
og både vise og drøfte deres
værker. Tre af filmene
vises desuden i Øst for Paradis i Århus 7.—9. marts,
og i København foregår
filmfestivalen 1.—9. marts
på Nordatlantens Brygge,
hvor der indrettes en moderne biograf i toppen af det
gamle, smukke pakhus ved
havnefronten.

Nyt europæisk initiativ giver danskerne en stemme i EU:
Nu kan danskerne stille forslag til EU’s dagsorden
Færre tilsætningsstoffer
i fødevarer eller afgifter på
ikke-bæredygtige produkter.
Det er nogle af de forslag,
som danskere allerede har
stillet til EU’s dagsorden via
det nye initiativ WeEuropeans, som er sat i gang i alle
27 EU-lande. I de kommende
uger har indbyggerne i Region Hovedstaden, sammen
med borgerne i resten af
Danmark og EU, mulighed
for at give deres besyv med
til, hvad EU bør prioritere i
fremtiden. De bedste forslag
præsenteres til et arrangement i EU den 22. marts.
Initiativet, der skal bringe
borgerne og EU tættere
på hinanden, kommer fra
WeEuropeans, som er i gang
med den største offentlige
høring, der nogensinde
er gennemført i EU.

Frem til den 27. februar
kan alle EU-borgere dele
deres forslag til at genopfinde Europa, og man kan
deltage i afstemningen, der
skal udpege de forslag med
størst folkelig opbakning.
Det er målet, at mindst 100
millioner europæere hører
om initiativet, og at 10 millioner personer indsender
forslag og stemmer. De 10
forslag, som opnår flest
stemmer, vil komme på en
”borgerdagsorden”, som de
10 forslagsstillere selv skal
præsentere den 22. marts
for udvalgte europæiske
politikere og andre aktører i
Europa-Parlamentet. Frem
til EU-valget den 26. maj vil
WeEuropeans sprede borgernes dagsorden i hele EU for
at få politikerne til at tage
stilling til dem.
Sådan stiller du et forslag!

Du kan stille forslag på https://weeuropeans.eu/dk/da/
about frem til den 27. februar
og stemme indtil den 7. marts
på alle de forslag, som andre
danskere har stillet. Fra den 8.
marts kan du også stemme på
forslag fra de andre EU-lande.
De 10 forslag med flest
stemmer bliver fremlagt i EU den 22. marts
Når de nationale afstemninger er slut, bliver de 10
forslag fra hvert af de 27
lande, som har opnået flest
stemmer, oversat til de 27
landes sprog. Fra den 8.
marts kan man stemme om
de tilsammen 270 udvalgte forslag, og de 10 mest
populære forslag kommer
på ”borgernes dagsorden”,
som præsenteres den 22.
marts for de europæiske politikere i Europa-Parlamentet.

Frem til EU-valget den
23.-26. maj vil ”borgernes
dagsorden” blive en del af
debatten, og den 9. maj
bliver ”borgernes dagsorden” præsenteret på Det Europæiske Råds møde i Sibiu,
der er dedikeret til Den
Europæiske Unions fremtid.
Om WeEuropeans
WeEuropeans er et civilt og
non-parti-politisk initiativ,
der sigter mod at mobilisere
borgere fra alle europæiske
lande for at genopfinde det
europæiske projekt. Alle kan
deltage i den største offentlige høring, der nogensinde
er gennemført i Europa,
som forventes at nå ud til op
mod 100 millioner borgere.
Bag står CIVICO Europa
og MAKE.org. CIVICO er en
uafhængig og tværnational
forening, der vil give EUborgere mulighed for at tage

kontrol over det europæiske
projekt tilbage. MAKE.ORG,
som er en førende europæisk
tech-organisation med en
mission om at engagere
borgere og civilsamfund til
at skabe positive sociale
ændringer. For at gøre det
har MAKE.ORG udviklet en
unik teknisk platform, der gør det
muligt for millioner af borgere at
blive spurgt og åbne spørgsmål
om offentlighedens interesse på
tværs af EU-landene. MAKE.
ORG har tidligere gennemført
borgerhøringer i Europa, der
involverer millioner af borgere
og hundredvis af organisationer,
fx Røde Kors, ministerier, store
virksomheder etc.
For yderligere information, kontakt
Merete Kabel, tovholder
på den danske indsats af
WeEuropeans,
mobil: 2715 7072
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Bibliotekets rolle i fremtiden

For ikke så mange år siden
startede diskussionen om
bibliotekernes fremtid. Før
havde udlånene omfattet
bøger, lydbøger og musik. På
et tidspunkt begyndte man
også at kunne låne plakater
og film. Så blev det muligt
at streame musik og film
og hente e-bøger til en billig
penge, samtidig begyndte
også bogudlånet at falde.
Det startede en debat om
bibliotekets rolle i fremtiden. Skulle man udvide
repertoiret og udlåne bageudstyr, værktøj, haveredskaber mm? Udbyde kurser
i håndarbejde o. lign.? Omdanne bibliotekerne til medborgerhuse med café? En på
alle måder forfejlet debat.
Bibliotekerne skal holde fast
i deres kerneopgave:
”Folkebibliotekernes
formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel
aktivitet ved at stille bøger,
tidsskrifter, lydbøger og
andre egnede materialer
til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsres-

sourcer, herunder internet
og multimedier.” (Bibliotekslovens §1)
Og hvordan realiseres så
denne målsætning?
Ud over materialesamlingen har Christianshavn Bibliotek foredrag, velbesøgte
arrangementer med fokus
på samvær om film, musik,
emner af almen interesse og
aktuelle debatemner. Der er
studiepladser, computere,
et børnehjørne og læseborde
med aviser og tidsskrifter. De venlige og vidende
bibliotekarer er ikke blot
fagkapaciteter, formidlere
og eventmagere inden for
huset egne vægge, de drager
også ud i lokalsamfundet og
oplæser f.eks. digte i Sofiebadet på Valentinsaften og arrangerer bogfestival i Hal C.
Bibliotekets hjemmeside
og Facebookside sprudler af
idéer og forslag til læsning.
Her finder man det nyeste
inden for film, lyd (i bredeste forstand) og selvfølgelig
bøger. Under linket ”Vi
har også” gemmer der sig
blandt andet 3 læsekredse

for borgerne. Det er et tagselv-bord uden lige.
Er tallene for udlån faldet,
så er interessant nok bibliotekernes besøgstal steget.
Hvad kommer brugerne
for? Et blik rundt i Christianshavns Bibliotek viser
et imponerende antal med
egne pc’er, der arbejder koncentreret, glade børnestemmer lyder fra børnehjørnet,
der læses avis og søges på
internettet, der lånes og afleveres, der søges hjælp hos
bibliotekarerne. Lokalsamfundets mødested summer
af liv!
Lokalavisen Christianshavneren mødte leder af
Bibliotek og Borgerservice,
Kultur S, Kirsten Sass
Egebo, souschef Jesper Ottogreen samt virksomhedspraktikant Jimmy Pedersen til en samtale om
bibliotekernes rolle nu og i
fremtiden. Kirsten og Jesper,
begge uddannede bibliotekarer, deler 6 biblioteker, der
betjener et stort opland.
Senest er Ørestadens bibliotek åbnet til glæde for de
mange beboere i nybyggerierne, og med de mange nye
tilflyttere til Holmen og Margretheholmen og på sigt det
store projekt Lynetteholmen
bliver efterspørgslen ikke
mindre. Kirsten og Jespers
transport foregår på cykel
med besøg ca. 2 steder pr.
dag. Hvert bibliotek har en
driftskoordinator, som står
for det daglige arbejde, og
leder og souschef aflægger
besøg, afholder møder og står
i øvrigt for den overordnede
biblioteksstrategi.
Kirsten fremhæver bibliotekerne som steder, hvor
alle kan komme uden registrering. Det er et mødested

Så til søs - med vragene
Erdkehlgraven, dette militært civile farvand som ingen myndighed ville kendes
ved, da det blev placering for
et maritimt Christiania, har
nu fået ansvarlige afryddere.
Kystdirektoratet har udstedt ordre til at alle fartøjer
og anlæg i den selvudnævnte
Fredens Havn skal fjernes
indenfor en måneds tid.
Beboerne kan gøre det selv,
ellers gør Myndighederne
det for dem. Brugere og
beboere skal dog ikke selv
betale oprydningen efter
dem eller fjernelse af deres
både og anlæg. Det skal vi.
Staten og Københavns
Kommune er enedes om at
dele udgiften på anslået
25 millioner kroner med
15 millioner fra Miljø- og
Fødevareministeriet og 10
millioner fra kommunen.
Staten gav kommunen et
tilbud . . .
Den overraskende fordeling

af udgifterne til rydning
af et farvand, der ellers
var delt mellem Søværnet
og Kystdirektoratet følger
et forhandingsspil, hvor
staten gav kommunen et
tilbud om enten at slå halv
skade om udgifterne eller
lovgivningsmæssigt at
overføre Erdkehlgraven til
Københavns Kommune, som
så alene skulle stå for de økonomiske og politiske byrder
ved at udsætte i forvejen
ubemidlede og udsatte borgere for yderligere udsathed
og hjemløshed.
Hvad med skibene?
Det forventes at arbejdet
med at fjerne anlæg og skibe
vil væfre klaret i løbet af
sommeren 2019. Fartøjerne
skal dog efter loven opbevares i mindst ti år på et sikkert
sted, så de egentlige bådejere
kan gøre krav gældende og
få deres ejendom udleveret,
dersom de gør krav herpå.

Eftersom bådene sikkert
har en negativ værdi, da ejer
ikke kan sælge eller bruge
dem men blot stå for betaling
af ophugning, vil der sikkert
ikke nogensinde melde sig
sådanne. Der er tale om over
80 fartøjer, så deponeringen
koste også samfundet penge
på langt sigt.
Problemløsningen klar ?
På sensommeren, når sejlersæsonen er forbi, ligger
der så en ryddelig og rengjort Erdkehlgrav med rene
strande og venter på en tilfældig ankerligger. Og én til
. . . - Og så videre. Når dette
sker, vil Myndighederne
endnu en gang stå med et
problem, der kan trækkes i
langdrag, indtil en eventuel
ny rydning, som vi bliver
pålagt at betale. Taberne
vinder hver gang.
Tekst: owu

på tværs af klasse, alder,
køn og etnicitet. Alle slags
borgere møder hinanden
her og er lige velkomne.
Bibliotekerne bestræber sig
på at skabe et fælles rum
mellem bibliotek og borgere,
men ser det også som deres
opgave at skabe muligheder
for borgerne til at møde
hinanden. Jesper fortæller
om Christianshavns Biblioteks udfordring på fysisk
plads til debataftener og om
manglen på mødelokaler (vi
sidder i det hyggelige lille
køkken af samme årsag),
men også om overvejelser
om alternativ udnyttelse af
den eksisterende plads. Der
er mange idéer til flere tilbud
til borgerne som lektiecafé,
børnerum og mødefaciliteter
mm., men lige nu begrænses de af rammerne. Den
eksisterende plads er imidlertid godt og indbydende
indrettet. Da Christianshavneren var på besøg, legede
børn i børnehjørnet, nogle
skolepiger læste lektier, og
spredt over det lyse rum sad
unge som ældre og arbejdede på deres egne pc’er, der
læstes avis og på internettet,
og den venlige bibliotekar i
skranken havde travlt med
en låner, der præsenterede
sig som en flittig læser. Vi
kan alle blive enige om, at
det ville være dejligt med
bemanding fra kl. 8 til 20,
men når det er sagt, kan
man konstatere, fortæller
Kirsten, at 1/3 udlån sker i
den selvbetjente tid. Der er
mange studerende i dette
tidsrum, men der lånes af et
bredt spektrum af borgere.
Mens bibliotekernes
udlånstal har været faldende
(men nu viser tendens til at
stige igen), har besøgstallene interessant nok været
stigende. Jimmy byder ind
med en forklaring om de

mange andre medier end
fysiske bøger, lånerne kan
betjene sig af, og fortæller
også, at de digitale udlån
stiger. De stigende besøgstal
tilskriver han bibliotekernes
communityskabende rolle,
dvs. skabelse af samvær og
nærvær i lokalsamfundet.
Ud over formidlingen af bibliotekernes mange tilbud via
hjemmesider og Facebook
sætter bibliotekerne i disse
år fokus på at komme ud
til borgerne. De besøger og
får besøg af skoleklasser og
børnehaver og bedriver opsøgende arbejde til alle dagtilbud til børn og unge. Således
er der et samarbejde med
skolerne kaldet ”Skolebørn
og unge”. ”Mens lærerne
lærer børn at læse, lærer
bibliotekerne dem at få lyst
til at læse”, citerer Jesper og
Kirsten et sted, ingen af dem
kan huske, hvor stammer
fra. Jesper fortæller om fagstorytelling, hvor bibliotekarer formidler faglige emner i
fortælleform. Et hit hos både
lærere og elever. Workshops
i kildekritik er et andet populært tilbud. Bibliotekerne
deltager desuden i ”Sprognetværk”, et organiseret
arbejde for sprogstimulering

inden for daginstitutionerne.
Som Jesper siger, er bibliotekerne blevet gode til at
komme ud at fortælle, hvad
det er, de kan. Ud over at
skærpe formålsparagraffen
for bibliotekerne løfter de
den lokale sammenhængskraft med vægt på medborgerskab og samskabelse.
Kirsten får det sidste ord
med sin fremhævelse af det
unikke ved bibliotekerne,
nemlig at de i modsætning til
kulturhuse og idrætshaller
er underlagt en lov, nemlig
biblioteksloven, der garanterer indholdet.
Hver 5. dansker læser
aldrig bøger, så med satsningen på børn og unge, går
bibliotekerne den rigtige vej.
I en tid med fake news er
faglig vejledning vigtigere
end nogen sinde før. Og i
et samfund, hvor afstanden
mellem mennesker øges,
og ensomheden vokser, er
bibliotekerne et afgørende
bindeled i lokalsamfundet
– en rolle de arbejder på at
styrke i fremtiden.
Tekst: Susanne
Foto: Henning

Kom til politisk debat om
børns forhold på Sjælsmark
Behandler vi børn på
Sjælsmark værdigt? Og kan
forældrene ’bare’ rejse hjem?
Kom og hør Anne la Cour fra
Dansk Røde Kors og Michala
Bendixen fra Refugees Welcome holde oplæg om de to
spørgsmål. Bagefter vil der
være politisk debat blandt en
række folketingspolitikere
og –kandidater såvel som
spørgsmål fra salen.

Debatten er arrangeret af
Alternativets spidskandidat i København, Carolina
Magdalene Maier
Tid og sted:
Christianshavns Beboerhus,
mandag d. 25. marts kl. 1820.30
Vi håber at se mange til en
vigtig og spændende politisk
debat!

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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Sidste nyt fra
”Plastikposefrit
Christianshavn”
Poserne går som varmt brød, det er sejt at have
en ”pose”, og de forsvinder hurtigt fra krogen i
Brugsen.

Tit bestemmer mønsteret hvor stor posen bliver. Her får hanen fuld opmærksomhed på en mindre pose.

Vi syr og syr, og vi syr både i privaten og i
Christianshavns Beboerhus. Vi syr i alle mulige
designs, og tit er det stoffets bredde eller et sjovt
mønster, der bestemmer størrelsen på poserne.
Eller måske et skjorteærme, der inspirerer til en
lille taske.

Logo trykkes enten direkte på posen eller på en lille lap, der sys på de
mørke eller mere mønstrede poser.

Vi syr 1. og 3. lørdag i måneden i Beboerhuset og
vi mødes kl. 13.
Kom og vær med i et fedt og mega hyggeligt
projekt.

Kom også selv om du ikke tror du kan sy.
Vi kan vise dig hvordan du gør, eller du kan klippe
og stemple og komme med god karma.

Følg med på vores Facebookside, der står altid
sidste nyt og opslag om eventuelle ændringer.

Er alle mennesker mennesker?
Ærmer fra en skjorte kan blive til en fiks lille taske.

Politik - det har de fleste
af os en mening om og ikke
mindst i disse før-valg-dage.
Det kan gøre os glade, men
det kan også være en kilde
til frustration. Det sidste
skete for Tina Kallehave,
Christianshavner, etnolog
og kunstner, i forbindelse
med
vedtagelsen
af
finansloven
2019,
hvor
grebet
om
udlændinge
blev strammet endnu en
gang. “ Og så tænkte jeg..”
fortæller hun, “i stedet for
blot at sætte mig i sofaen og
være frustreret, så ville jeg
handle. Gøre noget”. Hun
kunne have valgt at melde
sig ind i et politisk parti,
men valgte at bruge den
udtryksform,
som
er
hendes; Nemlig kunsten.
Frem til 2010 arbejdede
Tina som etnolog på
Københavns
Universitet,
men
trængte,
efter
årene i den akademiske,
intellektuelle verden, til at
udtrykke sig på en anden
måde.
Efterhånden
er
det alligevel gået op for
hende, at der er en rød tråd
mellem hendes etnologiske
arbejde og hendes kunst:
de handler begge om

relationer,
forskellighed
og anerkendelse. Hendes
kunst er et resultat af en
grundlæggende fascination
af menneskelivet og glæden
ved at arbejde med mange
- og mange forskellige
materialer i en blanding
af skulptur, installation og
relief.
Så Tina steg op fra sofaen,
og gik, om ikke over åen, så
dog over Knippelsbro for,
hver torsdag mellem kl. 9.15
til 10.15, at stå foran Børsen
ved Christiansborg med
forskellige kunstværker og
i en hvid kedeldragt, hvor
navnene på kunstværkerne
bliver skrevet, efterhånden
som de kommer på banen.
Kedeldragten
bliver
på den måde stedets
informationssøjle.
Tidspunktet på dagen er
afstemt efter det klokkeslet,
hvor Folketinget holder
høringsrunde.
Og
de
mennesker, der kommer
forbi og tager en snak med
hende om kunstværkerne,
spænder da også mellem
diverse politiske farver. “
Det nytter jo ikke noget, kun
at diskutere med folk, som
man er enige med”, siger

hun reflekterende. Hendes
kunstværker er derfor også
af spørgende karakter og
udgiver sig ikke for at have
svaret på, hvor vi skal gå
hen.
Det er ikke altid kun Tinas
værker, som bliver vist frem.
Da
Christianshavneren
kom
forbi,
udstillede
Irene Kejser sit værk ”To
be or not to be.....” nr.
2 ,- et Dannebrogsflag
broderet med citater fra
Peter A.G.’s ”Danmark”.
Selv har Tina Kallehave
udstillet bl.a. et værk
”Stillet lige” bestående af 18
stk. 63 millioner år gamle
hvide koralsten fra Fakse
Kalkbrud samt en hård
brunrød granitporfyr, der
kom til Danmark med den
sidste Istid. Stenene var lagt
i en cirkel og symboliserer
ligeværd, samt at alting
er - og altid har været - i
bevægelse.
Hvilket kunstværk, du
vil få at se, når/hvis du
kommer forbi, er ikke til at
sige, for de skifter fra gang
til gang. Og udstillingerne
fortsætter hver torsdag,
lige indtil folketingsvalget.

Hovedoverskriften for dem
alle er “Er alle mennesker
mennesker?”.
Så kig efter, når du går
over broen mod Indre
København. Og bliv måske
inspireret til også selv at
handle, når du brænder
for politiske menneskelige
spørgsmål. Husk, vi har alle
en stemme. Også før valget.
ebb

Tina og Irene viser, at danskere også kan demonstrere i
regnvejr. Og at dialog er vejen frem.
Tekst og foto: ebb
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Hvordan sætter livet spor
i vores hjerner? Hvor påvirkelig er en hjerne egentlig?
Hvordan passer man bedst
på den? Og hvordan kan man
støtte dem i sine omgivelser,
der har demens?
Dette er nogle af de
spørgsmål, som læge og
hjerneforsker Ellen Garde
vil sætte fokus på i foredraget ”En stærk hjerne – et
stærk netværk” på Christianshavns Bibliotek tirsdag
d. 19.3. kl. 18.00.
Ellen Garde har i mange
år forsket i, hvordan alder
påvirker hjernen – både i
London og senest ved Center
for Sund Aldring, Københavns Universitet, og i MRForskningssektion på Hvidovre Hospital. Hendes forskning fokuserer på de positive aspekter ved aldring, og
særligt på, hvordan vi bedst
styrker hjernen hele livet.

EN STÆRK HJERNE – ET STÆRKT NETVÆRK
Christianshavns Bibliotek inviterer til foredrag med Ellen Garde om
demens og hjernens forunderlige netværk.

Marts i Sofiebadet:
Børnekulturnat, Skriveworkshop og
Badstuekoncert
Fredag d. 15. marts er
der ”Lille kulturnat” i
København, en knopskydning til Kulturnatten i oktober, med børn og deres
voksne som målgruppe. I
Sofiebadet er der adgang
med kulturpas fra kl. 16.0021.00 under overskriften
”Halløj i det gamle badehus”.
Christianshavns bibliotek
kommer og læser højt af
klassisk badelitteratur som
f.eks. ”Bennys Badekar”, vi
fylder hamamkuplen med
sæbeskum, og så bliver der
gøgl og sæbebobler med
tusindkunstneren Marek.
Der er også rundvisninger
og åben cafe. Kulturpas kan
købes i 7-11, og giver adgang
til børnekulturarrangementer over hele København.
Søndag d. 17. marts er
der renselsesworkshop
med kreativ skrivning i
Sofiebadet. Kom og vask
vinterens oplevelser, tanker
og følelser af dig og bliv klar
til foråret. Lyset kommer,
naturen spirer. I overgangen
mellem vinter og forår ser
vi tilbage på hvad var, hvad
er nu og hvad kan komme.
Det er i overgangene, at vi
træder ud af hverdagens
rutiner og finder ind til vores
kerne. I en unik kombination
af skrive-, mindfulnessøvelser, bade og sauna vil Roberta Montanari, indehaver
af Bio-Salon, guide dig trygt

gennem krop og sjæl under
temaet renselse. Du får lejlighed til at reflektere over,
hvad du har brug for at rense
af dig. Og du vil konkret gøre
det gennem vand, varme,
stilhed og ord, der løsner op
for tanker og følelser, så du
kan genopstå på ny – som
naturen gør det hvert år. Vi
ser også nærmere på hvad
renselse var engang – og
hvad det typisk er i dag. Før
i tiden kom man på badeanstalt for at rense kroppens
snavs. I dag kommer mange
for at rense tankemylder,
stress og pres. Du behøver
ingen skriveerfaring for at
deltage. Pris 350 inkl. kurbad. Booking via www.sofiebadet.dk
Søndag d. 24. marts
kan du komme til Badstuekoncert med ”Hund i
snor” der netop har udgivet
deres første EP ”Slå ørerne
ud”. EP’en er en lille pose
blandede bolsjer som byder på pop, rock, jazz og
bossanova. Trods blandede
stilarter har trioen skabt
deres eget lydbillede, som
de live præsenterer akustisk. Hund I Snors finurlige
tekster er stemningsfyldte øjebliksbilleder, hvor
der bliver zoomet ind på
hverdagen. Vi skal forbi
bl.a. Steno Apotek og Helgoland Badeanstalt, Nyhavn &
Kys Allé. Der er ikke badn-

ing under koncerten, men du
kan opleve de smukke rum
med den fantastiske akustik, og nyde et glas af vores
prisvindende økologiske og
Demeter certificerede vine
fra Grønnere vin. Billetter
a 100 kr/stk kan købes via
www.sofiebadet.dk. Hund I
Snor består af: Peter Ulf:
Vokal, guitar og mundharpe,
Michael Randklev Kjær:
Bas og kor, Olav Frølich:
Guitar og kor

”Jeg vil så gerne, at vi i
stedet for at tænke: «Det er
jeg blevet for gammel til – nu
er det for sent” husker, at
det aldrig er for sent at gøre
noget godt for vores hjerne”,
siger Ellen Garde, der ser

SOFIEBADET
CHRISTIANSHAVN

frem til at besøge Christianshavn.
Til foredraget vil hjerneforskeren give deltagerne den
nyeste viden om, hvordan
man selv kan styrke sin
hjernes netværk og hvad
der sker med hjernen, når
en demenssygdom rammer.
Christianshavns Bibliotek glæder sig til at byde
alle interesserede velkomne
til en aften om, hvordan livet
sætter spor i hjernen - og om
hvordan hjernen sætter spor
på livet.
Foredraget arrangeres
i samarbejde med DGI og
Alzheimerforeningen.
Det er gratis at deltage i arrangementet, men
vi anbefaler at du henter
en billet, hvis du vil være
sikker på at få en plads.
Tid: Tirsdag d. 19.3. kl. 18.00
Sted: Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53
Læs mere og tilmeld dig her:
bibliotek.kk.dk/bibliotek/
christianshavn/arrangementer
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Medens vi venter ….
.På foråret, findes der
stadig rigtig mange gode
råvarer. Jeg kan slå et varmt
slag for den forreste halvdel
af dyret: det være sig ko som
lam og gris. Du finder – altfor – sjældent udskæringerne i supermarkedet. Men
da forkødet ofte er fuldt af
smag, er der ingen grund
til ikke at nytte dyret fuldt
ud – når nu det har sat sit
CO2-aftryk. Man kunne
også tale om indvolde – men
mange mindes med rædsel
deres barndoms stegte lever
(gad vist, hvad der gik galt?),
selv om de spiser leverpostej.
Men forkød – ofte kaldet
småkød, bov, skank el. lign
er absolut værd at spise – det
kræver blot en lidt længere
tilberedning.
Nå, men nok om dette: Forrest på dyret sidder hovedet
og inden i hovedet sidder
tungen. Og kalvetunge er
særdeles delikat. Fast, mørt
kød med en fin smag. Opsøger du en rigtig slagter,
så få ham til at letsalte/sprænge en tunge et par
dage før. Kog den stille og
roligt i et par timer i vand
med krydderurter, løg og hel
peber. Ikke salt – den var jo
sprængt i forvejen. Når den
er mør (knib i tungespidsen), lad den køle noget af i
kogevandet, til du kan tage
den op og flå den. Et godt snit
med en skarp kniv på undersiden – og du kan trække den
uspiselige hud af. Tungen
på et skærebræt, dækket
m folie, så den holder sig
varm. Klassisk giver du små,
faste kartofler til og smørvendte ærter og gulerødder
samt koldt smør. Ærter og

gulerødder ka du bruge i
morgen t en italiensk salat,
når du bruger den kolde
tunge som pålæg. Mums for
en frokost!
Nok skal det hele ikke
gå i fisk – men fisk er nu
godt. Forleden løb jeg på
noget torsk, der faktisk var
rimeligt friskt. Og det er jo
ikke så tit. Yyde på Sjædland – hvor jeg kommer
fra – hører sprødt bacon
til torsk – så start med at
sprødstege baconskiver og
lad dem dryppe af. Lav en
reduktion på Noilly Prat
(der forlod vi lige Sjædland!),
fiskefond, salt, hvid peber og
lidt safran. Kog og pil nogle
vannamei-rejer. Lad torsken
dampe ved ca 140 grader i
ovnen, drysset med salt og
hvid peber. Og kog nogle
små, lækre og faste kartofler. Husk timingen – det
hele skal helst være færdigt
nogenlunde samtidigt, Og
når det er det, resterer kun
anretningen – se mit forslag
på billederne,
Bon Appetit!
Md. M.
Foto: EBC

Chrarkiv.dk bydelens hukommelse
Rydning af Sofiegården
For 50 år siden blev kollektivet Sofiegården stormet af politiet og ryddet af kommunen.
Læs bogen fra 1969:  Tilfældet Sofiegården på  http://www.chrarkiv.dk/forsiden/eboeger/
Søg og se andet materiale om Sofiegården på hjemmesiden.
Ørkenfortet ombygges          
B&Ws tidligere hovedsæde ombygges til hotel. Bygningen blev opført 1960-62 og
fik hurtigt navnet Ørkenfortet p.g.a. den afvisende mur og facade  ud mod Torvegade.
Foto af bygningen  under opførelse fra  1961 . Fotograf ukendt
Lokalhistorisk Arkiv er åbent hver lørdag mellem kl. 13 og 15. Torvegade 75.
/aks

Pølsevognen på Torvet har fået ny bagside, samt forside!
Tekst og foto: Mortan Konoy

Sundby Fastelavns Forening kommer til
Vagthuset og Christianshavn lørdag 2.
marts kl. ca 15.45
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Samlingspunkt Indre By
fejrer fødselsdag
Den 12 februar kunne
Samlingspunktet holde 4
års fødselsdag inde i Huset i
Magstræde. 2019 har udover
fødselsdagsfest allerede budt
på masser af spændende
oplevelser bl.a. byvandring
”Blod, Bødler og Bordeller”,
som er Københavns pendant
til Londons Jack the Ripper
tour, gennem de gamle gader
og stræder med Torben fra
Weirdwalks.
Samlingspunkt Indre by er
et tilbud til kulturelle pensionister i Københavns Kommune der holder til på 2. sal i
Huset Kbh., hvor der hygges,
snakkes, diskuteres, spises,
bliver vist film og foredrag i
Husets biograf. Derudover
er der hobby-og malerworkshop, morgengymnastik,
filmproduktion og ture ud af
huset 1 gang om ugen samt
ture med overnatning 2-3
gange om året.
Huset KBH, Samlingspunkt Indre By,
Rådhusstræde 13, 2 sal,
1466 København K
Læs mere om os på www.
samlingspunktindreby.dk
Kontakt Tlf.: 60 57 07 69/60
55 23 53 - Åbningsdage:
Man., tirs. og tors. 10.30-15
Program for marts Uge
10
Man. D. 4: Mulighed for
morgengymnastik, Bridge
og hobbyværksted
Tirs. D. 5: Rundvisning
på Gamle Scene kl. 10. Kom
med på opdagelse på Det
Kgl. Teater og oplev den
særlige stemning og kom bag
scenen, hvor sceneteknikken
arbejder, besøg den store
skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til teaterets forestillinger bliver til.
Varighed 90 min. Efterfølgende frokost på Ankara.
Pris 115 kr. for rundvisning
og mad
Tors. D. 7: Hygge, film
og snak
Uge 11
Man. D. 11: Mulighed for
morgengymnastik, Bridge,
hygge og frokost
Tirs. D. 12: Rundvisning
i DR Byen (ikke for dårligt
gående). Vi mødes kl. 11.30
foran DR Byen. Her har vi
mulighed for at høre og se
nærmere på tv studierne og
de spændende kulisser fra
DR´s tv serier
Tors. D. 14: Malerworkshop v. Kirsten Syberg,
hygge og evt. film
Uge 12:
Man. D. 18: Mulighed for
morgengymnastik, Bridge,
hygge og evt. film.
Tirs. D. 19: Hobbyværksted v. Lone R, frokost og
evt. film
Tors. D. 21: Vi skal besøge
det spændende Skomuseum, (Vespervej 40, Hellerup), hvor bl.a. Niels Bohrs
sko og Lauritz Melchiors
safaristøvler er udstillet.
Museet viser sko gennem
tiderne og vi får en rundvisning som varer ca. 90 min.
Egen pris inkl. kaffe 30 kr.
som betales kontant/mobilepay ved indgangen. Vi mødes
i Husets gård kl. 11.30 eller
foran museet kl. 12.20.
Uge 13:
Man. D. 25: Mulighed

for morgengymnastik,
Bridge, hygge og evt. film
Tirs. D. 26: Frokost i Riz
Raz og rundvisning i Skuespilhuset kl. 16.30. hvor vi
oplever Store Scenes intime
grottestemning inspireret
af den italienske renæssancescene og får indblik i
tankerne bag bygningens
arkitektur og belysning. Vi
kommer bag scenen, hvor
kulisserne skiftes ud og bygges op og ser Det Røde Rum
og Lille Scenes sorte rum,
hvor hverken scene eller tilskuerpladser er permanente.
Varighed 75 min. Pris 140
kr. for frokost og rundvisning
Tors. D. 28:
Hygge, frokost og film

Læsefest for børn i København
I marts får København en
ny litteraturfestival for børn,
“Vi elsker bøger”. Festivalen
skal få børn til at læse mere
og få interesse for litteratur, mens de har det sjovt.  
Festivalen afvikles fra den
16.-24. marts med over 170
arrangementer på 21 folkebiblioteker over hele København for børnefamilier,
daginstitutioner, skoler og
fagprofessionelle. Festivalen
arrangeres af Københavns
Biblioteker og henvender
sig til børn i alderen 2-12 år,
samt deres voksne.
Børns læselyst og -begejstring er omdrejningspunktet, når børn og deres voksne
henover 9 dage i marts inviteres indenfor i bøgernes forunderlige verden. En række
af landets største børnebogsforfattere som Lene Kaaberbøl, Kim Fupz Aakeson,

Josefine Ottesen, Kenneth
Bøgh Andersen, Jan Kjær
og Adam O. samt engelske
Jennifer Bell vil læse op fra
og fortælle om deres værker,
og det vil være muligt at gå
på opdagelse i et væld af
workshops, teaterforestillinger og filmvisninger, alle
samlet under overskriften
’Fantastiske fortællinger’.
Desuden har Vi elsker
bøger en programdel særligt rettet mod pædagoger,
lærere og andre fagpersoner, der arbejder med børns
læsning, børnelitteratur og
børns sproglige udvikling.
Med et hav af forfattermøder, booktalks og teaterforestillinger henvendt
specifikt til daginstitutioner
og skoleklasser er der rig
mulighed for at finde inspiration til at arbejde med børns
sproglige udvikling, læselyst
og -vaner samt begejstrin-

gen for bøgernes verden.
På Christianshavns Bibliotek har vi f.eks. Jan Kjær,
kendt for bl.a. Nomerne,
der tegner og fortæller for
børnehaver. Vi har også
levende fortælling og makerspace med Frk. Frika, hvor
hun tager udgangspunkt
i Jules Vernes klassiker
”Jorden rundt i 80 dage”.
For yderligere arrangementer tjek Festivalprogrammet:
Hjemmeside: https://
bibliotek.kk.dk/vielsker
Facebook: facebook.
com/vielskerboegerkkb
Instagram: @vielskerboeger
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Fastelavn er mit navn...

Den sang kender vi. Men
så er der alle de andre data,
som vi er mindre sikre på.
Hvorfor vi fejrer fastelavn,
hvordan og hvornår vi gør
det, f.eks.
Har du helt styr på det,
så gå blot videre til næste
artikel.
1. Dato: skifter fra år til år,
og kan falde fra 1. februar
til 7. marts. Den indretter
sig nemlig efter påsken,
som igen går efter både
månekalender samt søndages placering. Specielt til
nørder: Påskedag er første
søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Og fastelavn falder 7 uger
før påskesøndag. Til alle
andre: fastelavn er i år d. 3.
marts.

2. Navnet : Oprindeligt plattysk (Vaste Lavent,
Fastelabend), hvilket betyder ”aftenen før faste”.
Kort sagt: sidste chance for
at skeje ud, før alvor/ faste/
refleksion satte ind. I gamle
dage varede festen en hel
uge Der er beretninger om
hujende folkemængder, der
drog igennem gaderne, klædt
som skræmmende bjørne eller djævle. Om kvinder, der,
kun iført udslået hår og den
bare særk, løb omkap med
mændene over markerne.
Ikke uden grund kaldtes den
”den gale uge”. Det gik så
heftigt for sig, at man, specielt i tider med mangel på
mad, frygtede et oprør. Efter
reformationen forsøgte manforgæves- at få festen afskaffet. Alt for populær. Gæt
hvorfor. Den gale Uge blev
fulgt af 7 uger med tømmermænd og faste, hvilket var
lovpligtet indtil 1536, men
fortsatte op til 1800-tallet.
I dag er der ikke så mange,
der faster. Men der er flere,
der benytter tiden til, for en
kort stund, at undvære et eller andet. Såsom f.eks. kaffe/
chokolade/rødvin. Eller have
fokus på nogle af sine dårlige
vaner. Det er jo kun i 7 uger.
3. Udklædning. Festen
var i gamle dage kun for voksne. De rige gav den fra1700-

tallet med smukt dekorerede
masker, a la Italien. På et
tidspunkt overtog børnene
festen. Præcis hvornår vides
ikke. Men Dr. Ingrids gamle
indianer-kostume fra 1916
(som for ikke længe siden
udløste en lettere shitstorm)
viser, at vi skal længere
tilbage end forrige århundrede. Børnenes udklædning
kunne, før Fætter Br., være
ret så sparsom: nattøj, en
for stor jakke, et par sorte
streger i hovedet, en fjer i
huen. Tænk over det, før du
investerer i dyre kostumer.
Lidt er nogen gange mere
end Meget.
4. Tønden. Nogen siger,
det stammer fra et gammelt
begravelses-ritual, hvor man
slog en potte i stykker, for
at den afdøde ikke skulle gå
igen. Andre, at det kommer
fra de hollandske bønder,
som i 1500-tallet blev inviteret hertil.
5. Katten af tønden.
En sort kat har fra gammel tid været symbolet på
Den Onde. På bl.a. Amager
“fornøjede” man sig dog også
med at forsøge at rive halsen
af en ophængt gås. For at
det ikke skulle være for let,
blev halsen smurt i sæbe.
Stakkels gås. Veganere, luk
øjnene.
6. Kronen. Kattekonge

eller -dronning? Man strides
stadig om, hvem der får
hvilken krone. Men valget
står mellem den, der først
slår bunden ud af tønden og
den, der slår den sidste stav
ned. For min skyld kan du
selv vælge.
7. Tøndeslagning til
hest. Findes flere steder i
landet, bl.a. på Bornholm.
Men Amagerkanerne er nogle af de bedst kendte og
mest vedholdende. De holder
også skikken i hævd, at rytterne får en Lille En hos
gårde og handlende, som
de kommer forbi. Det har
til tider kunnet anes, når
man nåede endestationen.
I mange havnebyer havde
man også en båd, der, på
hjul, blev trukket rundt i
gaderne, med et mandskab
af spasmagere. I Århus er
der opstået en nytænkning:
cykel-tøndeslagning. Måske
uden Den Lille Én.
8. Bollerne. Startede blot
som hvedeboller, måske med
rosiner og sukker. Men i
forhold til datidens almindelige rugbrød var det virkelig
festligt. Man havde også en
søbe-ret, bestående af hvide
ingredienser: æg, hvedemel,
øl. Af uransagelige årsager

gik den i glemmebogen. Fr.
Jensen (hende med Kogebogen) var en af de første til
at lave bollerne som wienerbrød. I andre lande har man
stadig PanCakeTuesday. Vi
holder fast ved bollerne.
9. Fastelavnsris. Grene
tages ind, pyntes med godter.
Har sin oprindelse i keltiske
vinter/nytårs frugtbarhedsritualer, hvor dyr og mennesker af hunkøn blev pisket
med grene for at vække
frugtbarheden (Hverken
nævn eller prøv det op til
Kvindernes Kampdag d. 8.
marts). Op i 1800-tallet var
det en næsten hellig pligt
for Familiefaderen at rise
synden ud af krop og sjælen
på både familie og tyende.
Karle og piger imellem på
gården med ”en vis munter/
erotisk” tone. Så det satte
man en stopper for. For ikke
længe siden brugtes det at
rise forældre op. Gad vide,
om nogen stadig gør det? Var
det den omvendte vej, ville
det være forbudt.
10. Indhold i tønderne.
Slik, slik og slik. Selvom
institutionernes nul-sukker-politik har gjort udgaven mere grøn: appelsiner, rosiner, frugtstænger. I
vuggestueregi er også set

variationen med fyld af
poppede popcorn. Kræver,
at tøndeslagningen foregår
indendørs. Og et relativt
rent gulv. De skal trods alt
have en vis portion skidt, de
kære små.
11. Raslebøsser. Så er vi
tilbage til starten af artiklen.
Sangen. Raslebøsserne. De
gulnæbede små. Som, for
ikke særlig længe siden,
til fastelavn i flokke drog
rundt og med små sprøde
stemmer sang om oprør,
hvis man ikke blev betalt.
I Christianshavner-regi
var Strandgade og, senere,
Pushergade, de lukrative
indbringende raslesteder.
Det oprør er ved at blive
en saga blot. Institutioner,
skoler, kirker, indkøbssteder har overtaget festen.
De løse penge er overtaget
af pengekort. Og forargelse
over mulig krænkelse af
minoriteter af både afrikansk, indiansk, kinesisk
eller grønlandsk art gør, at
udklædningsmulighederne
er snævret ind.
Vi er alle, fra Dr. Ingrid
og ditto Margrethe, til dig
og mig, en del af fastelavnshistorien. Fortæl dine børn
og børnebørn om den. Den
kan snart være en saga blot.
Tekst: ebb

Christianshavn år 1900 ( ved legepladsen ? )

Oh yeah – it´s all jazz!
Men noget mere end andet!
Her i februar havde vi
besøg af dansk jazz´ Grand,
Old Man – Jesper Thilo –
der jo hsr spillet med alle
de store (nu mest hedengangne) koryfæer fra Ud- og
indland. Men Jesper is still
going strong – og med sin
kraftige tone, Hawkins.
inspirerede klang og sikre

rytmefornemmelse et sikkert kort for for jazz-afficionados. Denne gang var han
ledsaget af tredje generation i Bulow-jazzdynastiet
– Pelle v. Bülow, der på
flot vis førte traditionerne
videre. Vi er nogle, der
endnu husker bedstefar –
Frits v. Bülow – der med sin
guitar bl. a. gjorde Verden
usikker sammen med ”Babyface” Svend Asmussen.
Mor Christina er også en
meget markant jazzmusiker – og Pelle løfter arven

fornemt. Så vi fik en dejlig
eftermiddag, i selskab med
så fremragende musikere
som Søren Kristiansen (p),
Daniel Franck (b) og Frands
Rifbjerg (dm).
Næste koncert? Ja, det er
så den lokale Verdensbegivenhed – Nulle og Verdensorkestret. På disse kanter
er yderlige introduktion vist

overflødig. Kom og hyg jer et
par timer med alle de dejlige
musikere.
Og det er på Sofiekælderen
søndag 3. Marts kl. 15. Kom i
godt tid – dørene åbnes 1430
. og de første tager de bedste
pladser!
På Gensyn!
Kh
sofie (der også fotograferede)
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En tur med Det Gode Skib.

3 dage i slut januar/ start februar slog de
farvestrålende, højtsyngende trækfugle Zirkus
sig ned på Teaterøens Kaserne. Denne gang med
stykket “ S.O.S.´ iety. We
are all in the same boat”.
Allerede ved indgangsdøren
blev tonen slået an, da 3

af de medvirkende, iklædt
fine, maritime kostumer,
hilste os “Velkommen”. Da
vi komplimenterede dem
for påklædningen, blev der
svaret: “ Vi er jo ombord
på en Luksusliner”. Hvis
vi nu havde glemt det.
Det havde vi ikke. Til slut
i invitationen til teater-

stykket/musicalen/ hvad-vi
-nu-skal-kalde-det, var vi
blevet opfordret til at møde
op i festligt 20ér tøj. Så det
gjorde vi, mange af os. Fra
pallietbesatte charlestonkjoler og glitrende hårbånd
til tuxedoer (overvejende,
men ikke kun, til mænd).
Og der stod vi så (der var

kun plads til, at nogle få
kunne sidde på balkonen).
Parate til en æventyrlig
rejse gennem både Champagnegaloppen, cancan og
charleston. Og vi blev ikke
skuffede. Maven fyldt med
tapas (smukt dekoreret med
blomster af ikke genkendelig slags), ganen vædet
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fra champagne/bourbonbaren, øregangene fyldt
med brølende nyversioner af
swingmusik. Selv kommentarerne imellem sangene, af
politisk ukorrekt korrekthed
og ironi, fremført på engelsk
(“ Vi har nu forurenet så
meget, at havene er fyldt
med olie. Så kan vi bruge
det og slipper for at bruge kul”, f.eks) blev til fint
krydderi, der fik retten til
at glide endnu bedre ned.
Luksusliner? Hedonisme?
Associationen ligger lige til
højrebenet. Og ganske rigtig:
i slutningen af forestillingen
peger de medvirkende forfærdet i ud i det fjerne og
spærrer øjene op i så stor
rædsel, at vi automatisk
vender os om, sikre på at
se Titanics banemand af et
isbjerg komme sejlende os
majestætisk i møde. Men
bare rolig: det ender blot som
... en isklump i klaverbokse-

rens drink.
På stykkets bagtæppe var,
blandt skyer, malet både Vor
Frelser Kirke og Børsen. Og
det var da også på Christianshavn/ København, at
vi til slut gik hjem igennem
mørket, kun oplyst af CphLight Show Installationer.
Den græske filosof Epikur (
født 341 f. Kr. ) definerede “hedonisme” som “fravær af uro
i sjælen og smerte i legemet”.
Det kan egentlig godt opsummere et par underholdende timer på Teaterøen,
med fuld smæk på sanserne
og perfekt illusion om, for
en kort stund, at agere 1.
Klasses passagerer på en
luksusliner kaldet, om ikke
“Jorden”, så dog “Christianshavn/ København “.
Tekst: ebb

Afrikansk marked
på Christiania
Søndag d. 3.marts 2019
Kl. 13-17

Christianshavns Kanal
Radio Bluestime
Hver mandag 18-19.30
98,9 mhz og 98,8 hyb.
www.ch-radio.dk/netradio
MARTS 2019:

Børneengen
Turkist Hus, Nordområdet 282, 1440 K
Christiania.
Tjek adressen godt ud ellers ring til Elisabeth: 61681341

Mandag 4.3:

v/SAHRA DA SILVA

Mandag 11.3:

Mest fra Ghana
Også indiske smykker, tørklæder, pudevår mm.'
Overskuddet går til projekter i Ghana.
Se mere på

www.afrikanskdans.dk

DR. JIVE AND HIS OPEN HOUSE
v/DR. JIVE

Afrikanske tekstiler tøj instrumenter trommer
kurve kalabash-si smykker tøjdukker og dyr mm.

SAHRA’s BLUES AND SOUL BAG

Mandag 18.3:

CHRISTIANS NEW ORLEANS CLUB
v/CHRISTIAN BUNDGAARD

Mandag 25.3:

KONCERTAKTUELLE:
JOHNNY RAWLS, BUBBY RUCH
SPECIALTY - ET LEGENDARISK

PLADESELSKAB
v/TROELS PANILD
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SuperBrugsen holder årsmøde tirsdag den 2.april 2019 kl.
18 i The Packhouse, Overgaden Neden Vandet 14A, hvor
vi har besøg af kokken Claus Holm. Alle medlemmer er
velkomne. Se nærmere i SuperBrugsen.
Venlig hilsen
Anders Brandborg, formand butiksbestyrelsen

