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Ren Vold Dag 2022
Ren kærlighed til Volden
En helt fantastisk
forårsdag blev det.
Omkring 70 mennesker
dukkede op til Miljøpunkt
Indre By/Christianshavns
og Lokaludvalgets
Miljøgruppes
Skraldeindsamling på
Volden og ved Voldgraven.

Christianshavns Seniorklub
Mødeaktiviteter i april
Mandag 4. april - Klubdag med kaffe og kage og måske
en lille sang

Mandag 11. april - Klubdag med plads til drøftelser af
kommende aktiviteter og oprettelse af en telefonliste over
klubbens medlemmer

Mandag 18. April - Lukket pga. Påske

Mandag 24. April : Klubmedlem Lizzi Kiari fortæller om
sine år i Kenya

Mødetidspunkter alle mandage kl. 11.45 -14.15 i
Hal C Arsenalvej 6, 1. sal

Vi begyndte med
morgenkaffe i
Christianshavns Beboerhus
og lækkert, lækkert
brød. Havnens bagere,
EMMERYs, Bodenhoff
og Lagkagebageren
havde sørget for at
skraldsamlerne fik noget at
gå på.
I år skete Ren Vold
Dagen på en søndag, og
ikke lørdag som vi plejer,
da Beboerhusets sal er
optaget hele foråret af
koncerter. Stemningen var
virkelig fin, måske endnu
finere end sidst, nok fordi vi
måtte aflyse arrangementet
både i 2020 og 2021 på
grund af Covid19.
Efter kaffen fandt man
et område at samle på,
fik udleveret handsker,
poser og snappere, til
at samle skrald op med.
Det er utroligt så meget
skrald det kan blive til og
spøjse ting. I år fandt vi
blandt andet et sjovt og
fint træskib, desværre så
medtaget at det ikke kunne
repareres og et cirka to
meter langt kabel, 7 – 8
cm i diameter, af kobber!
Hvor kommer det mon fra?

Louise fra Miljøgruppen
bringer det videre til
genanvendelse. Og Trine
fra Miljøpunkt gav folk sit
telefonnummer, så man
kunne ringe til hende og
så kom hun susende på sin
Christianiacykel og bragte
de fulde poser tilbage til
Beboerhuset gård.
Efter samleriet var der
en bid frokost, igen med
dejligt brød og friskt bagte
kringler fra Lagkagehusets
bageri.
En imponerende
indsats, især de to unge
piger som vandrede helt
ud til Margretheholm
wow, tusind tak til alle
samlerne og det samme til
EMMERYs, Bodenhoff og
Lagkagehuset for al det
dejlige brød.

Håber vi ses igen i 2023

Miljøgruppen,
Christianshavns
Lokaludvalg

Fotos: taget af søde, glade
skraldsamlere

Lidt om vore Debat og Læs-sider…
Dead-line
for næste avis
er
21/4 2022 kl. 16
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

De er læsernes ubestridte
forum, hvor alle lokale er
velkomne til at ytre deres
meninger. I årenes løb er
mange meninger blevet
udtrykt – også meninger,
som redaktionen bestemt
ikke kan være enig i. Men
det er ikke vigtigt for os i
denne sammenhæng: Det

vigtige er, at her er en
sæbekasse, spring op på
den og råb dit budskab ud.
Er der mange, der er enige
med dig, hører vi nok om
det. Er der ikke så mange,
der ser tingene på din måde
– så har du i hvert fald fået
taletid. Og på det formelle
plan, er det kun dig selv,

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
Ole Kjær Nisted
Søren Brix (web-avis)
Susanne Munch
Henning Nielsen
Hanne Juul Nielsen
Sidsel Winthrop
Ruth Fabricius
Katrine Helman
)

der hæfter for dit indlæg.
Dog optager vi ikke indlæg,
der må anses for direkte
personangreb eller strider
imod en sober debattone
(men rammerne er vide!)-

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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PlejehjemNU - et resumë
26/10-2018
Møde i Hal C i
seniorklubben ,hvor
Per Christensen
(Embedsmand indenfor
plejesektoren)fortalte her
om mulighederne for et
kommende plejehjem ..Det
så sort ud ingen gjorde
noget ved noget …
Så her startede vores
Plejehjem Nu gruppe
Gini, Hildur, Elsa, Tine og
Britta .
4-11-2018
Vores første møde m Per
Christensen, hvor han
fortalte, hvad der var sket
hidtil, sendt papirer til
forskellige bygherre ,f.eks.
AaB og KAB om at finde
egnede grunde til opførelse
af plejehjem .
Ingen melder tilbage ,da de
ikke kan finde en grund !
Det er her, vi finder
udaf, at Miljøstyrelsens
bygninger i Strandgade
står tomme .
15-1-2019
Brev til Sundheds og
omsorgsborgmester Sisse
Marie Welling ang møde

vedrørende plejehjem på
grunden !
Hun forslog at der kunne
ligge et plejehjem på
Nyholm, hvilket vi tænker
som extra plejehjem, kan
sagtens bruge 2 ..
( Strandgade 29
gik desværre til
Finansstyrelsen)
18-5-2019
Stort borgermøde ved
Miljøstyrelsen Strandgade
29
Med Underholdning med
bla :Peter Larsen og
Annemarie Helger, Nulle
Louise og Søren Berggren
Taler af os og Klaus
Mygind
Salg af Øl, Vin k affe og
kage
En festlig dag med super
energi …
Mellem nedlukning på
grund af corona har vi haft
en del møder ..
Nyt spot, vi har fundet
er Grønlandske Handels
Plads, der kunne gjort ligge
et plejehjem !
Her er dem vi har holdt

Striben v/ Katrine

møder med :
Per
Christensen Embedsmand
Sisse Marie
Welling Sundsheds og
omsorgsborgmester
Nina Hedeager
Olsen teknik og Miljø
Jacob Næsager medlem af
BR
Sendtbreve til :
Kaare Dybvad Bek:Bolig og
indenrigsminister
Magnus Heunicke
Sundhedsminister
Senest 2022
Nye borgmestre nye breve
sendt
Overborgmester Sofie
Hæstrup    Andersen
Teknik og Miljø Line Barfod
Sisse Marie Welling
Kaare Dybvad Bek
Vi har nu et møde med Line
Barfod den 29/4 og så må
vi se hvad hun har i ærmet
derfra … Vi vender tilbage
til jer med mere, men for nu
Kærlige Hilsner
Plejehjem Nu
Gini Elsa Hildur Britta
ogTine
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Debat og Læs
FORSVARSFORBEHOLDET ER VORES
GARANTI FOR SUVERÆNITET PÅ
FORSVARSOMRÅDET
EU skal ikke have magt over den danske forsvarspolitik. Den magt bør kun vores folkevalgte have. Mange dele af EU’s forsvarsdimension er endnu mellemstatslige, men flere
områder kan gå hen og blive overstatslige uden, at vi får en ny folkeafstemning. Når vi
først har droppet forsvarsforbeholdet, så fanger bordet.

EU er allerede ved at tage mere magt til sig på forsvarsområdet. Det blev senest tydeligt,
da EU’s udenrigsminister Josep Borrell præsenterede EU’s nye forsvarspolitiske strategi. Om den skriver tidligere medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Rina Ronja Kari på Facebook:

“Det er særligt værd at bemærke, at man vil gøre brug af en helt særlig paragraf i Lissabontraktaten - nemlig paragraf 42, der giver mulighed for, at en gruppe EU-lande kan gå
videre, selv om ikke alle lande bakker op.
Ideen er, at man kan få modvillige lande til at lade være med at nedlægge veto, men
uden at de behøver at bakke op om beslutningerne.
Det lyder måske uskyldigt, men det er i høj grad med til at underminere hele ideen med,
at alle skal være enige.
Derudover kom de frem til en hel masse andre ting - feks kampgrupper, der skal kunne
sættes ind alle mulige steder.
Lige nu kan vi bare holde fast i forsvarsforbeholdet”

Vigtige forbedringer på sundheds- og
Du kan læse flere gode grunde til, at vi skal stemme nej d. 1. juni på Folkebevægelsen
mod EU’s hjemmeside:
folkebevaegelsen.dk/forsvar-forbeholdet

ældreområdet, men ældreområdet har brug
for mere de kommende år

Birte U.Pedersen
Kontaktperson til Folkebevægelsen mod EU

Af Klaus Mygind, gruppeformand for SF i Københavns

For

Radikale Venstre: Ny mini-budgetaftale for det grønne, børnene og socialområdet.
Med en vel overstået overførelsessag - som i folkemunde kaldes for mini-budgetaftale,
der fordeler de overskydende midler fra sidste år - har Radikale Venstre forhandlet en
aftale på plads sammen med SF, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten. Med aftalen har Radikale Venstre fået bundet en sløjfe om budgetforhandlingerne 2022 med fokus på det grønne, børnene og socialområdet.

PENSIONISTERNES KULTURFORENING AF 1965

VORES PENSIONER BLIVER UDHULET
Som pensionister har vi som alle andre oplevet store prisstigninger på blandt andet
energi og fødevarer. De samlede forbrugerpriser steg i februar med 4.8 pct. i forhold til
februar sidste år. Det er den højeste stigning siden 1989.
Men vi står foran det værste. Krisen i Ukraine betyder og har allerede medført store
stigninger på basale fødevarer som brød og mel, og det fortsætter op. Energipriserne går
også kun opad. Hvis EU gennemfører truslen om at stoppe for import af russisk gas og
olie, vil priserne blive uoverskuelige.

Med aftalen har Radikale Venstre sat et tydeligt og sikkert fingeraftryk på en række
vigtige sager.
Særligt er gruppen glad for, at andre partier har fundet det naturligt, at støtte op om Radikale Venstres ønske om, at få udarbejdet til en foranalyse, der skal åbne Lersøkilden
og levere vand fra Lersøparken og hele vejen ned til søerne i Indre By. Et projekt, der en
vigtig brik i hele ”Åben Åen” projektet og transformere Københavns hovedtrafikåre, til
én lang grøn zone og samtidig sikre at søerne i København bliver renere.
Derudover lykkedes det Radikale Venstre at få afsat midler til oprettelsen af en naturog miljøstation ved Damhussøen, et stofindtagelses rum ved Sundholmen samt til et nyt
partnerskab med Ørestadens Innovation City Copenhagen, som arbejder for at gøre Ørestaden til et innovationsdistrikt for bæredygtighed. Endelig er der med den nye aftale
fundet økonomi til den store opgave det er at få nedbragt ventetiden for Københavnerne
med stress, angst og depression.

Vi kræver kompensation. Folkepensionen skal sættes op, så den som det mindste følger
inflationen. Når der er råd til bruge ekstra 18 mia. kr. årligt til oprustning, så er der
også råd til, at vi får en pension, som vi kan leve af.
Vi vil ikke bære byrderne for oprustning og krig.

Gruppemedlemmerne udtaler:
Mia Nygaard (Borgmester for Kultur- og fritid, Københavns Kommune)

Vedtaget på møde i Pensionisternes Kulturforening af 1965 fredag den 11. marts 2022.

”I Radikale Venstre er vi meget glade og tilfredse. Vi gik til forhandlingerne med særligt
fokus på grønt, børn og socialt, som også var vores mærkesager til sidste budget. Selvom
vi var mange partier om midlerne, lykkedes det os at sætte gode radikale aftryk. Vi fik
bl.a. foranalyse af grundvandet under Lersøparken, planer for en grøn miljøstation for
børn, længere åbningssæson for havnebadene og til OMBOLD’s arbejde med idræt for
socialt udsatte.”

Christopher Røhl (Gruppeformand, Medlem af Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget)
“Klimaplan 2035, Klimabudget og roadmap for klimasikring er bare tre af overskrifterne
i den økonomiske aftale, hvor vi er med til at sætte den grønne retning for den kommen-
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socialt udsatte.”

Christopher Røhl (Gruppeformand, Medlem af Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget)
“Klimaplan 2035, Klimabudget og roadmap for klimasikring er bare tre af overskrifterne
i den økonomiske aftale, hvor vi er med til at sætte den grønne retning for den kommende periode. Derudover er der fokus på den grønne fremkommelighed, når vi skal finde
plads til endnu flere el-ladestandere, færdiggørelse af busruter og cykelstier på Nørrebro
og starten på arbejdet med en ny broforbindelse til metroen på Enghave Brygge fra Islands Brygge.”

Emil Moselund (Politisk Ordfører og Medlem af Beskræftigelse- og Integrationsudvalget)
“Jeg er utrolig stolt og glad over, at vi fra radikales side har fået løftet støtten til grønne
iværksættere i København, og at kommunen byder sig til som aktiv samarbejdspartner
til “Ørestadens City Innovation City Copenhagen”, som arbejder for, at udvikle Ørestaden til den grønneste innovative bydel i landet - i et tæt samarbejde mellem det offentlige og private. At vi også har fået forhandlet penge af til flere ladestandere, viser samlet
at vi er på vej i den helt rigtige retning for vores hovedstad!”

Emil Sloth Andersen (Medlem af Børn- og Ungeudvalget)
“Jeg er især glad for, at vi alle har forpligtet os til, at vi nu skal styrke sundhedsplejerskernes indsats. Partierne har givet hånd på, at der skal laves et analysearbejde, som vi
kan bruge til budget 2023. Det er vigtigt, for det er gennem sundhedsplejerskerne, at vi
giver børn vinger og skaber en god start på livet.”

Katrine Kildgaard Nielsen (Medlem af Socialudvalget & Sundhed- og Omsorgsudvalget)
“Jeg glæder mig særligt over, at vi i aftalen afsætter penge af til at nedsætte ventetiden
på kommunens angst-, stress- og depressionsklinikker. Det er afgørende at forebygge
mentale sundhedsproblemer, derfor skal man ikke mødes af lange ventelister. Lange
ventelister gælder desværre også studieboliger, derfor er det godt, at vi sikrer tag over
hovedet, når studerende kommer til byen. Aftalen tager også socialt ansvar, hvor der
bl.a. er sat midler af til Ombold, Idrætsprojektet og stofindtagelsesrum på Sundholm.”

Kashif Ahmad (Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget)
“Med budgetaftalen kan vi glæde os over en række nye, gode initiativer på kultur- og
fritidsområdet.
Vi har blandt andet sørget for, en udvidelse af sæsonen for havnebadene, så københavnerne sikkert og trygt kan nyde en tur i havnen helt frem til oktober. Derudover får vi
blandt andet sat arbejdet i gang med en ny skøjtebane på Genforeningspladsen og en
idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark.

Alt i alt er jeg rigtig glad og tilfreds med alle de ting, der nu kommer borgerne til gode på
kultur- og fritidsområdet”

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nygaard via pressechef Jeppe Matzen: 33 66 23 45 /
UX0M@kk.dk
Gruppeformand Christopher Røhl: 28 86 20 72 / Christopher_Rohl@kk.dk
Politisk ordfører Emil Moselund: 30 91 98 10 / Emil_moselund@kk.dk
Børne- og ungdomsordfører Emil Sloth Andersen: 28 59 59 85 / emil_sloth_andersen@
kk.dk
Sundheds- og omsorgsordfører samt Socialordfører Katrine Kildgaard: 30 91 98 09 / Katrine_kildgaard@kk.dk
Kultur- og Fritidsordfører Kashif Ahmad: 31 37 37 40 / Kashif_ahmad@kk.dk
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Det nye lokaludvalg 2022-2024

Asbjørn Kaasgaard, Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Hulda Mader, Fristaden Christiania
Jane Lytthans, Christianshavns Lokalråd
Kirsten V. Andersen, Foreningen Sofiebadet
Lars Josephsen, Ejerforeningen Panterens Bastion
Povl Koch, Christianias Naboer
Preben Møller Whitt, Ejerforeningen Krøyers Plads
Ulla Bo Skovvart Bo-Vita, afdeling 19
Claus Bendixen, S/K Lynetten
Katinka Haxthausen, Christianshavns Torvenetværk
Marianne Olsen, Christianshavns Biblioteks brugergruppe
Poul Tor Cohrt, Avisgruppen Christianshavneren
Frode Neergaard, Ejerforeningen Løvens Gård
Jette Philipsen, Boligselskabet Hjem
Poul Brorson, Dansk Handicapforbund
Erik Rasmussen, udpeget af et parti
Gert Vincent, udpeget af et parti		 
Elin Johansson, udpeget af et parti		 
Henrik Vilsbøll, udpeget af et parti		 
Anders Toft Hansen, udpeget af et parti
Bent Christoffersen, udpeget af et parti
Lis Schertiger Nielsen, udpeget af et parti		 
Hamid El Mousti, udpeget af et parti
Mere plads til udendørsservering i København
Til sommer kan københavnerne se frem til, at der
bliver flere ledige pladser
udenfor hos byens cafeer og
restauranter

Partierne har i dette års
minibudget forhandling
også kaldet overførselssagen, valgt at vedtage forslaget om udvidet udeservering i hele København!
Dermed giver det mulighed
for, at Københavnerne ikke
skal kæmpe om pladsen på

de mange eftertragtede restauranter rundt omkring i
København.

“I Socialdemokratiet er vi
meget glade for, at dette
forslag er blevet vedtaget.
Vi ønsker at yde og give en
ekstra håndsrækning til
erhvervslivet og restaurationsbranchen efter nedlukningen, og det håber vi kan
gøres med dette tiltag – da
de dermed igen kan øge
deres omsætning. Dernæst

Det har ikke konsekvenser
for træer eller cykelparkeringspladser.

vil det betyde bedre plads
for Københavnerne og turisterne, så de kan nyde sommeren til fulde med lækker
mad og drikke”, siger Mette
Reissmann, BR-medlem
af socialdemokratiet og
medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns
Kommune.                

af fortove og byens pladser
helt frem til kl. 22.00 med
gyldighed fra 1. juni til
30. september 2022. Dette
giver dermed restaurationerne mulighed for at indhente den tabte fortjeneste
under COVID-19.                                                         

Den udvidet udeservering
giver alle restaurationer i
byen mulighed for udeservering på parkeringspladser foran facaden til deres
restauration på større dele

Der er ikke inddraget nogle
invalide eller erhvervsparkeringspladser.

Forligspartierne, som deltog i forhandlingerne, var
Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti,
Venstre, Alternativet og
Dansk Folkeparti. Alle partier var med i den endelige
aftale om overførelsessagen
2021-2022.

Restaurationer skal ansøge
om bevillingen.

Link til aftaletekst: https://
www.kk.dk/OFS2022    

Fakta

For yderligere information

Medlemssekretær Astrid
Standly Henriksen, Borgerrepræsentationens sekretariat, Tlf. 61 24 02 72
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Christianshavns
Lokaludvalg er nedsat
af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra Lokalområdet.
Lokaludvalget fungerer som bydelens officielle repræsentation
(inkl. nogen lokal myndighedsvaretagelse) og
er især bindeled mellem bydelens borgere
og rådhuset.

Og så skal vi ikke glemme,
at det nyvalgte Lokaludvalg skal i gang med at udarbejde en ny bydelsplan.
Det er en fast øvelse hvert
fjerde år og danner input
til kommuneplanen. Denne
gang ligger det i kortene,
at man nok vil skele mere
til bydelsplanerne end tidligere – så arbejdet er stort,
men vigtigt.

Nyt fra Lokaludvalget
April 2022

Jeres allestedsnærværende
Lokaludvalg er pt lidt i et
limbo: Det gamle lokaludvalgs mandat udløb 24/3
– og det ny konstituerer sig
først i mødet 30/3. Men der
kommer næppe uopsættelige sager i mellemtiden, så
mon ikke det går?

Men derfor er der jo stadig
en masse på gang: Langt
om længe kommer der en
borgerpanelundersøgelse
(orkestreret af Økonomiforvaltningen) om Lynetteholm – lad os håbe, at
den bliver udformet, så
borgerne får tilpas brede
svarmuligheder. I løbet af
maj kommer der også 3-4
forskellige borgermøder om
Lynetteholm, heriblandt
også Lokaludvalgets eget
borgermøde 17/5 på Arkitektskolen.

I fredags holdt vi vor traditionelle nytårskur – nu
pga corona omdøbt til forårskur. Dejligt fremmøde
– man nød vist at kunne
være sammen igen – varieret og god musik – en
finurlig quiz, hvor quizmasteren virkelig havde
anstrengt sig for at finde
spørgsmål, som for selv
inkarnerede christianshavnere var lidt svære ´og
selvfølgelig uddelingen af
årets anerkendelsespris,

man længe arbejdet på,
hvordan den del af byen
bedst kan beskyttes, ligesom Kbhv.s Kommune og
Metroselskabet arbejder
med problemstillingerne.
LU har derfor nedsat en
stormflodsgruppe, der
inddrager de hidtidige arbejder, både kommunens,
metroens og Christianias.
Indtil videre indsamler
man informationer – og
sigter på at komme med en
indstilling, der forhåbentlig

der denne gang (velfortjent)
gik til børnehaven Asylet.
Der blev også redegjort for
3 vigtige indsatsområder i
den kommende valgperiode:

kan udløse betids handling.
Et aspekt er også, at den
påtænkte Lynetteholm skal
tage sig af nogle af disse
problemer (det er årsagen
til, at Metroselskabet har
været tilbageholdende) –
men Lynetteholmen er jo
i givet fald ret langt ude i
fremtiden, hvorimod disse
hændelser jo synes (i takt
med klimaændringerne) at
forekomme stedse hyppigere. Og det leder til næste
indsatsområde:

1. Stormflodssikring: Vi er
mange, der mindes, hvor
tæt bydelen har været på
at drukne ved tidligere
lejligheder, fx ved stormen
Bodil, men såmænd også
ved de 2 storme i februar
i år. På Christiania har

2. Lynetteholmen: Også her
er der en arbejdsgruppe,
der dels fokuserer på den
manglende borgerinddragelse i den hidtidige
beslutningsproces, dels
fremadrettet på de problemer, der vil opstå som projektet udrulles. Her tænkes
i høj grad på miljø – men
også på, hvad der er øvrige
ulemper ved projektet.

fredningens konsekvenser
for salgbarheden, dels
betyder den nyeste storpolitiske udvikling med krig
i Europa, at man godt ku
tænkes at skifte opfattelse
af hensigtsmæssigheden af
lade området overgå til civil
anvendelse. I hvert fald er
det nu afspærret som militært område – med uniformerede vagter.

3. Nyholm: Her har LU,
som led i den større arbejdsgruppe, hidtil haft
en del medvind. Der er
kommet en fredning, der
er klare tilkendegivelser
af, at det er hensigten at
inddrage Nyholm i bydelens struktur på en måde,
så hensyn til områdets
egenart får forrang for
kommercielle hensyn. Men
himlen er ikke udelt blå.
Dels er Statens ejendomsselskab, Freja, stærkt imod

Der er kommet et forslag
fra By og Havn om flere
husbåde i vore farvande
– og tilknytning hertil om
ændrede (læs. øgede) afgifter. Der er en drøftelse
af dette på det kommende
LU-møde. LU har tidligere
tilkendegivet en del skepsis
overfor husbådstanken,
bl.a. fordi det kan risikere
at tage udsynet til kanalerne – altså reducere den
såkaldte ”herlighedsværdi”
for Christianshavnerne.

Christianshavnske gadenavnes baggrund
Hvad- eller rettere- hvem
gemmer sig bag diverse
gadenavne på Christianshavn? Det var der rigtig
mange, der gerne ville vide
mere om, da Ove Bjørn
Petersens nye bog om emnet blev præsenteret på
Christianshavns bibliotek
fredag d. 25 marts. Faktisk
så mange, at man blev nødt
til at flytte receptionen til
et lokale med mere plads
for at få rum til de mange
spændte fremmødte. Og
da Ove Bjørn sluttede sin
lille introduktion til bogen
af med et ”Der er intet som
Christianshavn”, ville applausen ingen ende tage.
Ove Bjørn Petersen (der
sidste år udkom med en
”litteraturhistorisk fodrejse
på Christianshavn”, kaldet
”I digterens spejl”), har
længe undret sig over baggrunden for de ca. 30 mænd
(desværre: ingen kvinder),
som har fået opkaldt gader

efter sig i lokalområdet, og
har derfor det sidste års tid
været på endnu en rejse.
Titlen på rejsens resultat
- og dermed Ove Bjørns
nyeste bog- er ”Hvem var
de – gadeskilte på Christianshavn åbner et vindue
til 400 års historie”. Det
er endnu engang den produktive Christianshavns
Lokalhistoriske Forening
og Arkiv, som står bag
udgivelsen. Foruden i selskabets domicil i Vagthuset
i Torvegade 75, kan den
også erhverves på Christianshavns Bogfestival og i
Øksnehallen til Historiske
Dage. Prisen er 125 kr., for
medlemmer dog kun 65 kr.
Både Christianshavneren
og- at dømme efter receptionens fremmøde- rigtig
mange christianshavnere
glæder sig til at fordybe sig
i den.
ebb

Det nye Lokaludvalg skal
fungere under et ændret
regelsæt, der kan være
udtryk for mere central
styring, men også kan
indebære bedre indflydelsesmuligheder. Så her er
(næsten) jomfruelig jord
at dyrke. Det bliver en
spædende – og krævende
- valgperiode, hvor LU for
brug for al den opbakning,
borgerne kan give. Og hvor
der bliver behov for intensiveret dialog med borgerne
for at fastholde denne opbakning. Herfraskal blot
lyde en ønske om ”medvind
på cyklestierne”.

poul
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Vil udfordre de store mæglerkæder –
nu også på Christianshavn
Efter mere end 10 år i
Danmark åbner Min Bolighandel mæglerkæden, i
København K.

”Vi tilbyder en mæglerydelse med fremvisninger, hvor
det er den samme dygtige
mægler der er med kunden
i hele processen, men billigere end traditionelle mæglere. Kundetilfredsheden
er høj i Min Bolighandel
og det er noget vi er meget
stolte over.” fortæller indehaver Simon Christensen
med et smil.

Min Bolighandel er en
landsdækkende ejendomsmæglerkæde, som udfordrer den gængse måde at
drive mæglerbutik på. Helt
konkret handler det om at
ejendomsmæglerbranchen
er lidt støvet og ikke har
fornyet sig de sidste 20 år,
som vi ellers har set i de
fleste andre brancher. Køberne kommer ikke længere
ind i butikkerne for at finde
boliger - de bruger diverse
søgemaskiner som har hele
udbuddet af boliger. Og set
fra et ESG synspunkt, så er
det helt hen i vejret hvad
angår miljøet, at man har
kæmpe store mæglerbutikker som stort set blot fungerer som varmestuer for
de ansatte mæglere og til
at brande butikkens eksistens i lokalmiljøet. Simon
Christensen fortsætter, vi
kan ikke være bekendt at
svine med ressourcerne
på den her måde og det er
endda en dyr løsning, fordi
kunderne betaler et ofte
meget højt salær, for at finansiere de her store flotte
butikker. Vi har sløjfet de
store butikker og opfordrer
branchen som helhed til at
modernisere sig og gå mere
vores vej, udtaler Simon
Christensen.

Oliver von Appen, trainee
i Min Bolighandel, forklarer ”Vi vil hellere lægge
vores tid og energi der hvor
kunden er, i deres hjem,
end i dyre hjørnebutikker
med designerinventar og
lattemaskine centralt på
Christianshavn. Det er en
ren bonus at det også giver
lavere salær til boligsælgerne.” Simon supplerer,
godt nok skubber vi på for
fornyelse, men vi ser ikke
at kunderne er klar til at gå
all in på online-løsninger.
De sidste mange år er der
dukket en del koncepter op
hvor kunder selv kan fremvise og klare noget af det
en ejendomsmægler ellers
gør. Dog vinder de koncepter ikke markedsandele
og det er heller ikke vores
overbevisning at man kan
fjerne et vigtigt element
som fremvisninger. Vi tilbyder derfor også kun den
fulde pakke og ”selvsalg”
er ikke på vores hylde over
produkter.

Simon har mere end 20 års
erfaring som mægler, har
boet på Holmen og Oliver
er vokset op i det centrale
København. Sammen har
de et unikt kendskab til
boligmarkedet på Christianshavn og glæder sig meget til at gøre op med det
de beskriver som en støvet
branche.

”Det er ikke en hemmelighed at konkurrencen er
stor på Christianshavn.
Men vi har et effektivt
koncept i ryggen som fungerer i resten af landet og
vi er meget optimistiske
omkring vores nye tilstedeværelse på Christianshavn,
fortæller Simon Christensen.

Med venlig hilsen

Simon Christensen
Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Mobil: 5133 4060

Marylise er glad for sine DM-medaljer – og endnu mere glad for at have bevist sit værd
for sig selv.
I et lyst og rart miljø tilbyder Marylise målrettet behandling af spændinger, gamle skader

Danmarksmester i massage har klinik på
Christianshavn
DM i massage? Ja da – og
vinderen er lokal
For nogle er det måske
overraskende, at der afholdes både Danmarksmesterskaber og Verdensmesterskaber i massage. Endnu
mere overraskende var det
for massageterapeut Marylise Tanvet-Olax, at hun
i weekenden 5. og 6. marts
vandt deltog OG vandt
Danmarksmesterskab med
guldmedalje i massage i kategorien Freestyle og vandt
Sølvmedalje i den overordnede kategori Massage.
Marylise har klinik i et
klinikfællesskab på Dronningensgade på Christianshavn og har reelt kun
praktiseret massage siden
2019. Indtil, da var hun
professionel danser og underviser i dans.
Så overrasket? - ja, det var
hun.
Født i Frankrig – karriere i
Danmark
Marylise er født i Paris
og fik sin kandidatgrad
i dans i Frankrig i 1999.
Kærligheden førte hende
til Danmark, hvor hun fik
karriere som professionel
danser i Sverige (Malmø
og Stockholm) og Danmark
(København) i 1999-2011.
I 2011 blev hun ansat som
danseunderviser på Gymnastikhøjskolen i Oure og
på Det Kgl. Teaters balletskole i Odense. Siden 2018

har Marylise været lærer i
moderne dans på balletuddannelsen med HF-niveau i
Tivoli Ballet Skole.
På et tidspunkt bliver kroppen som danser slidt, og
jeg overvejede, hvordan jeg
kunne bruge mit fokus på
kroppen og dens fysiske
formåen på en anden måde.
Derfor blev jeg uddannet
fra som fysiurgisk massør
på Massageskolen – Skolen
for kropsterapi i Lyngby og
fik åbnet min klinik i klinikfællesskabet, fortæller
Marylise.
Svær start med Corona
Klinikfællesskabet Abra
Beauty Holistisk Space på
Dronningensgade rummer
også Marylises klinik, som
fik en svær start på grund
af Corona. Da Coronabølgen for alvor lammede
Danmark, var Marylises så
nystartet, at der ikke var
hjælp at hente. Oveni blev
hun selv ramt af Corona to
gange.
Takket være sin tilknytning som danselærer og
koreograf i blandt andet
forestillinger i Dansekapellet på Bispebjerg og andre
steder, er det gået godt.
DM i massage – med 55
deltagere fra hele Danmark
Marylise blev opfordret til
et tilmelde sig DM i massage, m en var selv lidt usikker på, hvordan det ville

være. På førstedagen viste
hun sin kunnen i wellness
massage, men valgte på
andendagen at deltage med
sin massage i freestyle. Det
skulle vise sig at være en
klog beslutning.
Selve konkurrencen i de
enkelte discipliner varer
en time. Dommerne vurderer massageseancen ud
fra en helhedsvurdering i
forhold til den pågældende
klients udfordringer og
behov. Teknikkerne i massagen fokuserer både på
muskelgrupper, sener og
bindevæv. Behandlingen
skal være målrettet og skal
udføres både professionelt
og samtidigt behageligt for
klienten.
Spirituel tilgang til massage
Med DM-medaljerne i hånden, har Marylise mange
planer for klinikken på
Christianshavn. Hun ønsker selv at videreudvikle
sin spirituelle tilgang til
det at være massør. Udover
sin massøruddannelse er
hun også Reiki-healer, som
populært sagt forener det
spirituelle og massagen.
Men udgangspunktet for
mine ydelser er altid med
fokus på den enkelte modtagers behov. Det taler vi
grundigt om, før vi går i
gang, understreger Marylise.
Tekst & foto: Hanne
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Nu har vi passeret jævndøgn og vi skifter til sommertid. Dagene bliver
hurtigt længere , lysere og
varmere.

Marts har været helt usædvanlig flot, faktisk har vi
været velsignet med den
mest solrige marts siden
1943 i skrivende stund,
og måske den kan nå at
slå den rekord med den
solrigeste marts siden de
begyndte at måle i vejret i
1920.

Dette flotte vejr kulminerede ligesom på vores
aktionsdag ”Ren vold” på
Christiania lørdag d. 19
marts, da det både var højt
solskin, varmt og helt vindstille hele dagen.

stiske skrigende lyd. De
bliver her nu til langt ud på
efteråret.
De opfører en fantastisk
slangeagtig kurmageri
dans, også kaldet pingvindans, som er i fuld gang
lige nu. De forærer så hindanden en buket tang der
svarer til når vi kommer
med blomster for at stadfæste partnerskabet.
De samme par vender
tilbage til det samme lille
territorie hver år.
Vi har 3 slags Lappedykkere i Stadsgraven, den
Toppede lappedykker, den
Gråstrubede lappedykker.
Den Lille Lappedykker
overvintrer her og yngler
hovedsageligt i Ydre Stadsgrav langs Kolonihaverne.

Trold og Taffelænderne

Knopperne på træerne står
klar til at folde sig ud, når
varmen kommer, Mirabellerne har allerede små hvide blomster knopper, snart
grønnes skoven.
Blomsterne pibler op af jorden i alle farver og former.

En god nyhed er at vi endelig har fået en mand der
tager opgaven omkring
vandskiftet i Stadsgraven
seriøst, og som har afsløret
alle de fejl vi har peget på
i årevis når det ikke har
fungeret som det skulle.

Men sorte skyer truer desværre forude, for statens
ønsker at få lov til at bygge
massivt alment byggeri på
den jord vi har købt, samt
nedrivning af huse i de
grønne områder på Chri-

Tømmerflåde i Ydre Stadsgrav bygget sidste år, i dag med 1 æg.

Gråstribet lappedykker. Foto: Line Bjarnhof

De første vilde forårs blomster i skoven. Foto: Line Bjarnhof
Børn legede og hunde soppede i vandkanten på sandstranden ved Sølyst, hvor
vi havde base, og der blev
indsamlet skrald både på
land og til vands.
Der mødte så mange folk
op at vi på et tidspunkt
ikke havde skralde snappere nok til alle.
Alle var glade og nød den
ekstraordinære fine forårs
dag.

Mange små flokke af Bramgæs fløj igennem Stadsgraven, hvilke er meget
usædvanligt.
Også store flokke af Traner
er fløjet hen over Christianshavn på det sidste, på
vej til Sverige og Rusland
for at yngle, foråret er i
fuld gang.

Lappedykkerne er ankommet for at yngle hos os,
hvilke man tydeligt kan
høre på deres karakteri-

ligger her stadigvæk, men
snart trækker de til Sibirien for at yngle der.

stiania området. En trussel
der vil ødelægge det der er
nu.

Mange småfugle trækker
også gennem området i den
næste tid.

Vi ønsker selvfølgelig at der
kommer en fredelig og grøn
løsning på det.

Derfor er denne tid en god
periode at gå på fugle kig,
især langs vandet.

Man kan også være heldig
at se Isfuglen flyve forbi i
hurtig fart langs rørskoven.

Det første svanepar har
allerede lavet deres rede i
rørskoven og ligger nu og
ruger, så må vi håbe, de kan
holde ræven stangen i år.

Det er en stor succes med
alle de tømmerflåder vi
lavede sidste sommer, der
bliver bygget reder på dem
og giver et rævesikkert sted
for fuglene at tørre, hvile
og sove.

Man må tage en dag ad
gangen i disse herrens år,
hvor naturen må vige for
tætte ofte meget grimme
byggerier til høje priser i
København.

Et rigtigt godt forår til alle

Tak til alle der donerede
mad og mødte op til aktionsdagen.

Læs mere om vores natur
på: www.christianias-frienatur.dk.
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By og Havn lukker havnen

By og Havn har nu i et
stykke tid arbejdet på at
etablere den vej, som de
700 lastbiler om dagen skal
benytte for at køre jord til
Lynetteholm. Det første
stykke fra Prøvestenen
(Benzinøen) til Margretheholm er ved at være
færdigt.
Omkørsel ned til byggepladsen

Der dumpes jord ud for Refshaleøen

Herefter går ruten ind mellem Skibakken (ARC) og
HOFOR for at havne lidt
uden for indsejlingen til
Margretheholms Havn. Her
skal der også fyldes op, så
der kan etableres en vej ned
mod enden af Refshalevej.
Det arbejdes der allerede
intenst på. Dette vil effektivt lukke ud- og indsejlingen til Margretheholms
Havn. I havnen holder
sejlklubben Lynetten til. På
den nyetablerede vej over
vandet kommer der en såkaldt klapbro, der kan åbnes, når sejlerne skal ud eller ind. Problemet er dog, at
By og Havn kun tillader, at
broen åbnes efter arbejdstid
på hverdagene og i weekenden. Så det begrænser
stærkt sejlernes mulighed
til at sejle, når de måtte
have lyst til det. Allerede
ved nogle af de møder, der
blev afholdt af By og Havn i
forbindelse med diskussion
af, hvordan Lynetteholm
skulle etableres, blev det
sagt, at det bestemt ikke
kunne udelukkes, at der
også skulle arbejdes i weekenderne for at overholde en
tidsplan. Så Sejlklubben
kan ikke føle sig sikker på,
at det i weekenderne vil
være muligt at sejle.
Vejen skal så fortsætte for
enden af Refshaleøen – ikke
på øen, men der skal fyldes
op med jord så der kan bygges en vej for uden for refshaleøen.

Der dumpes mere jord ud for Refshaleøen

På Refshaleøens yderpunkt
er der imidlertid en af verdens største tørdokke, der
stadig er funktionsdygtig
– det er den så ikke mere.
By og Havn har expropieret vejen, så dokken ikke
længere kan bruges. Porten
til dokken – hvorpå Refshalevejen også går – bliver

låst, så den ikke længere
kan sænkes. Ud over at
dokken har fungeret bl.a
til reparation af husbåde
samt udskibning af tunge
betonelementer, så er den
også af Slots- og Kulturstyrelsen registreret som en
kulturarv. Den er nu ikke
længere så ikonisk, da den
ikke kan bruges mere.
Lige nu dumpes der rigtig
meget jord uden for Refshaleøen for at etablere
vejen for enden af øen. Der
var 2 svaner (den ene ville
ikke med på billedet), der
bestemt ikke syntes om
projektet.
Dette projekt har også omdannet det naturmiljø der
var mellem Refshalevej og
vindmøllerne til noget der
minder om en byggeplads.
Det naturmiljø der var før
med vand, græs, fugle og
ænder, er nu totalt væk.
At Refshalevej er spærret
her, har nødvendiggjort en
omkørsel. Så gitterporten
ud til Refshalevej ved B
&W hallen er åbnet, og
der er etableret omkørsel
stort set ud for indkørslen
til Margretheholms Havn.
Omkørslen er arrangeret
sådan at man kører op
til vejen foran B&W Hallerne – altså ned forbi
Copenhagen Contemporary
hvorefter man kommer ud
på vejen ud for B&W bygningerne. Her står der så et
skilt der fortæller at omkørslen fortsætter til højre.
Det bringer imidlertid de
kørende direkte ned til det
spærrede stykke af Refshalevej – altså den forkerte
vej. Dette er formodentlig
ikke det store problem for
lokalkendte trafikanter.
Jeg har dog mødt en del
forvirrede – ikke lokale –
trafikanter.

Tørdokken er nu i sandhed tør

Der arbejdes på etablering af vej umiddelbart uden for Margretheholms Havn

Nu åbner Reffen snart og
der er traditionelt rigtig
mange gående og cyklister
på området omkring B&W
hallerne. Måske trafiksikkerheden burde genovervejes.
Tekst og foto: Henning

Refshalevej er spærret

Vejen fra Prøvestenen til Margretheholm
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Nyt fra Christianshavns Seniorklub

Tekst og foto: Bo

kontingentet fastsat til 200
kr. pr. år. Det blev ændret til
100 kr.

Mandag den 14. marts
afholdt Christianshavns
Seniorklub sin første ordinære generalforsamling
på 2 år, hvilket ikke havde
kunnet lade sig gøre tidligere pga. coronanedlukning.

At møde frem på en klubdag indebar tidligere en
betaling på 20 kr. til kaffekassen. Dette beløb blev
besluttet nedsat til 10 kr til
dækning af kaffe og te, en
øl, sodavand eller juice.

Formalia blev overholdt:
Valg af ordstyrer, referent
og fremlæggelse af klubbens aktiviteter i efteråret
2021, regnskab og budget
for 2022. Derefter overgik
generalforsamlingen til
valg af formand, kasserer,
3 bestyrelsesmedlemmer,
en supleant samt en intern
revisor.

I løbet af den tid, hvor
klubben har været nedlukket, er medlemstallet
faldet, derfor opfordredes
de tilstedeværende til at
deltage aktivt i åbning og
lukning af mødelokalet i
Hal C på klubdagene og
være med til at beslutte,
hvilke aktiviteter klubdagene skulle byde på. Det
lykkedes at få sammensat
to udvalg til løsning af de
omtalte opgaver.

Tidligere var medlems-

Med kontingentnedsættelse og nedsat gebyr til
kaffekassen medfører det
en egenbetaling ved deltagelse i udflugter, hvor seniorklubben ikke har mulighed for at finansiere alle
udgifterne, og deltagelse
i sådanne arrangementer
kræver forhåndstilmelding.

Gendannelse af Christianshavns Seniorklubs
aktiviteter har budt på
en række udfordringer, og
en af disse var at komme
i kontakt med klubbens
medlemmer, idet der kun
fandtes en ufuldstændig medlemsliste. Derfor
drøftede generalforsamlingen, hvad klubben gør
fremadrettet. Kassereren
har med indbetaling af
kontingentet for 2022 fået
oplysning om det enkelte
medlems navn, adresse, tlf.
nummer og evt. mailadresse. Men skal klubbens
medlemmer have tilgang
til denne liste? Det er et
spørgsmål, som vil blive

drøftet på en klubdag.

Vi ser dem på Christianshavns Torv og andre steder i København, avissælgere med en gul taske, hvorpå
der står Hus Forbi. David
Skov er Hus Forbi sælger
ikke på Christianshavn,
men på Strøget, hvor han
dagligt står sammen med
Malte, en Sibirian Husky.
Det er Davids arbejde, det
har det været i mange år,
det har hjulpet ham ud af
hjemløsheden. En hjemløshed, som havde sit udspring i fødebyen Vejle. Det
fortalte David på en klubdag i februar. Nu bor David
til leje på Christianshavn.
En vigtig ting i forbindelse
med Hus Forbi sælgerne er,
at de kan fremvise et idkort med billede og et foto,
så er man som køber sikker
på, at det er en autoriseret
sælger, man køber bladet
af, fortalte David Skov.

Poul Corht kom ligeledes
på besøg en klubdag i februar. Poul var inviteret til
af fortælle om Christianshavns Lokaludvalg, hvor
han sidder som repræsentant for Christianshavneren
- lokalavisen.
Christianshavns Lokaludvalg blev dannet i 2009,
og Poul har
bortset fra det
første halve
år siddet som
formand for
udvalget siden
oprettelsen.
Christianshavns Lokaludvalg har
en lang række
medlemmer
både fra de
politiske partier og lokale
foreninger.

Mandagen
efter generalforsamlingen
fortalte Henny
Björk om sin
opvækst i
Prinsessegade
i en lille 2
værelses lejlighed i 2. baggård, om små
episoder og
sin kærlighed
til Christianshavn, da hun
har boet det
meste af sit liv
på Christianshavn.

Poul Cohrt

Hennys
fortælling blev
efterfulgt af
ovennævnte
signaturs
barndom i
Strandgade,
der hvor
«Ørkenfortet» senere blev
bygget.

David Skov
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Christianshavns
Beboerhus
APRIL 2022

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 5/4
Ovnbagt sejfilet med smørristede
pinjekerner, citron og salvie.
Nye kartofler med ramsløgdressing

Fredag d. 1/4 kl. 20.00. Forsalg 80 kr

Torsdag 7/4
Feijoada, portugisisk gryde med gris,
chorizo, tomat og sorte bønner. Ris
Uge 15 - Påskeferie

Ragnhild May & Kristoffer Raasted +
Bragi Music + Henning Lundkvist
Præsenteret af Polychrome og Christianshavns Beboerhus
Lørdag d. 2/4 kl. 21.00. Gratis entré

Jesper Thilo Kvartet

Tirsdag 19/4
Frikassé med kylling, ærter, gulerødder og
asparges. Nye kartofler

Lørdag d. 9/4 kl. 19.30. Entré 60 kr

Torsdag 21/4
Vegetarisk pasta bolognese og friskrevet
parmesan

Fire bands fra øvekælderen i Beboerhuset kommer op til overfladen
og ”lufter” deres musik med en livekoncert

Tirsdag 26/4
Marokkansk tagine med laks, fennikel og
syltede citroner. Couscous med mynte og
spidskommen

Forårskoncert: Nikkeldyr + Mjölk +
Bekkurs + Heimat
Onsdag d. 13/4 kl. 21.00. Forsalg 80 kr

slim0

Torsdag 28/4
Stegt andebryst med rabarber og
flødepeberrod. Nye kartofler og kryddersmør
- Dagens salat og brød Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30.
Billetter kan forudbestilles på:
www.beboerhus.dk.
Der kan bestilles en uge frem. Billetter
skal afhentes i caféen.
Aflysning senest dagen før.
Voksne: 85 kr, Børn: 45 kr

Slim0 er kendt for sine livlige og fotryllende livekoncerter, hvor
skønhed komineres med det kaotiske og uforudsigelige i kompositioner med kompromisløs historiefortællig.
DJ Tjiquita leverer musik til dansegulvet i form af bl.a. latinamerikansk dub, reggaeton, jungle-techno

Lukkedage i påsken

Beboerhuset holder lukket i påsken
fra d. 14/4 til d. 18/4 - begge dage inkl.
- og ønsker alle en god påske!
Desuden lukker Beboerhuset kl. 18.30 d.
6/4 i forbindelse med generalforsamlingen.

Fredag d. 22/4 kl. 20.00. Forsalg 70 kr

Senso - release

I April udgiver SENSO deres debutalbum “The Void In Us”, og vi
er glade for at kunne invitere til releasefest, der blandt andet
består i, at SENSO fremfører hele albummet fra ende til anden!
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:

Christianshavneren nr.3 / April 2022

Mandag d. 25/4 kl. 20.00. Entré 100 kr

Nulle & Verdensorkestret
- med månedens stjerneHG

‘En aften på Havnen’

Tirsdag d. 26/4 kl. 20.00. Entré gratis - donationer modtages!
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Faste aktiviteter
Cirkeldans

Torsdage i lige uger kl. 19:30 - 21:30
Deltagerbetaling: 40,- pr. gang.

Django jam

Information: Randi og Carsten Michaëlis
http://www.cirkeldans.dk
e-mail: randi@carmic.dk/ tlf.: 32 59 57 29

Fredag d. 29/4 kl. 20.00. Forsalg 50 kr

Croquis

Den månedlige jam er tilbage, og du er inviteret!

HERNIA - release: EP ll
support: Big Mess
Fredag d. 6/5 kl. 16.00 - 20.00. Gratis entré

40 års jubilæum

Vi fejrer Mariannes 40 års jubilæum i Christianshavns Beboerhus.
Du er inviteret til reception d. 6. maj 2022 fra kl. 16-20 – alle
er velkomne! Så kom og vær med til at fejre vores fantastiske
Marianne, som stadig lyser Beboerhuset op
- Mange kærlige hilsner fra Beboerhusets personale og bestyrelse.

Onsdag d. 6/4 kl. 20.00 (caféen)

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Christianshavns Beboerhusforening samt uddeling af Christianshavner Prisen.
Beboerhuset lukker i den forbindelse kl. 18.30. Som medlem af
Beboerhusforeningen er man dog mere end velkommen, ligesom det er
en oplagt lejlighed til at blive medlem!

Lige adgang til musikscenen!

Christianshavns Beboerhus arbejder i 2021-22 sammen med foreningen SHOCK for at åbne musikscenen for musikere i Danmark med
anden kulturel baggrund. Med støtte fra bl.a. Tuborg Fondet skaber vi en genrefri koncertrække med musikere med mere og andet
i bagagen end højskolesangbogen og Kim Larsen. Vi ønsker at nedbryde barrierer og fordomme om etniske minoriteter med gode musikalske begivenheder, der samler os på tværs af kulturelle baggrunde, og skabe begejstring og bevægelse i mødet med musikken.
Vi leder altid efter frivillige, også Jer med anden kulturel baggrund, som kan hjælpe til med afvikling af koncerterne. Skriv et
par ord hvis du vil bidrage til projektet til bruno@beboerhus.dk.

Kunst i Bebo:

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 20.00 - 23.00.
Entré: 60 kr.
Begynderundervisning/Intro til argentinsk
tango med Ann Berit Sourial og
Gunner Svendsen: kl. 19-20 (Ingen tilmelding. kom med eller uden partner).
Pris: 60 kr. (eller 100 kr. inkl. entré til
tangosalonen efterfølgende)

Musikakademi Amager

Musikalske legestuer for børn i alderen 2-5
år: Tirsdag fra kl. 16.30 og onsdag fra
kl. 15.45
Børnekor for børn i alderen 6-12 år: Onsdag
kl. 17.15
Med Katalin Willumsen. Se mere på:
musikakademi.dk

Lokaler m.m.

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

Lokaler til fest

Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.

Freja Landler

Freja Landlers udstilling i
Beboerhuset er en blanding
mellem 2-dimensionelle og
3-dimensionelle værker, som
ud af kombinerede materialer
danner en serie af symboler
og abstrakte visualiseringer, der bevæger sig rundt
om menneskedyrets tanker og
krop.

Bliv medlem

Vil du støtte op om Beboerhuset og have
indflydelse på, hvordan det skal se ud i
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhusforeningen.
150 kr pr. år. for voksne, 75 kr for pensionister og studerende. Gå ind på:
beboerhus.dk/blivmedlem - eller få en indmeldelsesblanket i caféen.
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Vor Frelsers Kirke

Gudstjenester
Søndag d. 27 marts
Højmesse klokken 10.30 v/
Finn Damgaard
Søndag d. 3 april
Højmesse klokken 10.30 v/
Marlene Lindsten
Lørdag d. 9 april
Dåbsgudtjeneste klokken
10.30 v/ Finn Damgaard
Søndag d. 10 april
Børne- og familiegudstjeneste klokken 10.30 v/ Finn
Damgaard
Torsdag d. 14 april
Måltidsgudstjeneste klokken
18.00 i Stanleys Gaard
Fredag d. 15 april
Musikgudstjeneste klokken
10.30 v/ Susanne Møller
Olsen
Lørdag d. 16 april
Dåbsgudstjeneste klokken
10.30 v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 17 april
Højmesse klokken 10.30 v/
Marlene Lindsten
Mandag d. 18 april
Højmesse klokken 10.30 v/
Finn Damgaard
Søndag d. 24 april
Højmesse klokken 10.30 v/
Susanne Møller Olsen
Søndag d. 1 maj
Højmesse klokken 10.30 v/
Marlene Lindsten
Natkirke
Natkirken har åbent hver
fredag kl. 20-23, I Natkirken
kan du opleve koncerter eller
deltage i forskellige aktiviteter. Se programmet her.
Der er altid nadverandagt
kl.21.30 og aftenbøn 22.45.
Fredag d. 1. april kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen.
Tegneværksted ved billedkunstner Suzette Gemzøe.
Denne aften bliver lyset lagt
på kirkens karakteristiske
ærkeengle. Få kyndig hjælp
til at gribe opgaven an, eller
tegn helt som du vil. Ingen
tilmelding, mød bare op.
Natkirke stiller materialer
til rådighed.
Fredag d. 8. april kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Stilhed og musik

Fredag d. 15. april. Kl. 20-23.
Langfredag
v/ Susanne Møller Olsen
Natkirkens rum er klædt
i blåt. Gennem aftenen vil
der være stilhed, læsninger
og stille toner.
Fredag d. 22. april kl. 20-21
v/ Finn Damgaard
Kl.20-21: Duoen Angic Zorts
ved Joanna Stroz og Francesco Cigna. Denne aften
bliver du inviteret Ind i Angic Zorts verden hvor musikken og øjeblikket mødes. Det
simple, det komplekse, lyset
og mørket.
Fredag d. 29. april kl. 20-23
v/ Susanne Møller Olsen
Kl.20-21 Skriveværksted
ved forfatter og journalist
Roberta Montanari.
Aftenens tema for
skriveværkstedet er opstandelse.
Påskedag, hvor Jesus trodser døden, fortæller os, at
livet og kærligheden i sidste
ende vil vinde over døden og
mørket. Hvordan er du selv
kommet videre fra afmagt
og håbløshed, og hvad har
båret dig igennem? Vi går
på opdagelse i sproget og
afprøver skriveøvelser ud
fra aftenens tema.Medbring
dit eget yndlingsskrivegrej.
Tilmelding til sognepræst
og natkirkeleder Susanne
Møller Olsen på smo@km.dk
Kunne du tænke dig at indgå i arbejdet omkring Natkirken?
Som frivillig i Natkirken
vil du sammen med et godt
hold af frivillige og kirkens
præster indgå i samarbejdet
om at skabe et vigtigt åndehul midt i byens og livets
larm.
Lyder det som noget for dig,
så kontakt sognepræst og
leder Natkirken
Susanne Møller Olsen på
smo@km.dk eller på tlf:
40429490
Koncerter
Tirsdag den 29. marts
Aftensang med Grundtvig
klokken 17.00
Denne tirsdag synger vi
“Tusind år stod Kristi Kirke”
(nr. 343 i salmebogen) og
“Den signede dag” (nr. 402
i salmebogen). Sognepræst
Susanne Møller Olsen vil

reflektere over dagens
salmer med udgangspunkt i
Grundtvigs poetiske teologi.
Søndag den 3. april
Koncert med Universitetskoret Lille MUKO klokken
16.00
Forårskoncert med Francis
Poulenc’s (f. 1899 – d. 1963)
påskemotetter samt musik
af
Schultz, Elgar og danske
forårssange. Universitetskoret Lille MUKO er et
klassisk kor med tilknytning
til Københavns Universitet.
Koret sammenstiller gerne
meget varierede koncertprogrammer med musik af forskellig karakter - altid med
levering af en vedkommende
koncertoplevelse på et højt
musikalsk niveau.
Lørdag den 9. april
Koncert med Bjørn Eidsvåg
med musikere klokken 17.00
(Entré)
Bjørn Eidsvåg er norsk trubadur, og har et stort og
trofast publikum i Danmark.
Danskerne har taget nordmanden med den store livsvisdom og fortællerglæde til
sig. Hans sange og musik’s
universelle indhold appellerer til danskernes appetit
på gode melodier og store
beretninger om Tro, tvivl,
kærlighed og anger og selv
normalt tunge emner som
døden bliver stærke og livsbekræftende tekster i Eidsvåg’s univers. Bjørn Eidsvåg
er uddannet præst. Billetter
på www.ticketmaster.dk
Påske i Vor Frelsers
Kirke
Palmesøndag
Børne- og familiegudstjeneste
Vi fejrer Palmesøndag d. 10
april kl. 10.30 i Vor Frelsers
Kirke med en børne- og familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der
være mulighed for at få en
ridetur på et æsel, da vi har
inviteret et par æsler på
besøg på kirkepladsen.
Til gudstjenesten skal vi
nemlig høre fortællingen om
Palmesøndag, hvor Jesus
kom ridende ind i Jerusalem
på et æsel.
Skærtorsdag
Skærtorsdagsmiddag - med
tilmelding
Den 14. april er det Skærtorsdag. I Det Ny Testamente kan vi læse, at Jesus
denne aften spiser sit sidste
måltid sammen med disciplene. Han bryder brødet
og deler det med de tilstedeværende, ligesom han
skænker vinen op og beder
alle om at drikke vinen sammen med ham. Lige siden
har kristne mindedes Jesu
offerdød, når brødet og vinen
indtages i nadveren.
Det gør vi også den 14. april
kl. 18.00, når vi byder inden
for til Skærtorsdagsgudstjeneste i sognegården
Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419
København K. Gudstjenesten foregår siddende til bords,
og efter bordgudstjenesten
spiser vi et påskemåltid sam-

men. Gudstjenesten forestås
af sognepræst Marlene Lindsten samt kirkens organist
og kirkekor.
Der er begrænsede pladser
og tilmelding er nødvendig
til kordegn Louise Dinesen:
på mail lodi@km.dk eller
telefon: 32 54 68 83
Langfredag
Musikgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Det er en liturgisk tradition
at opføre den middelalderlige passionssalme ‘Stabat
Mater’ på kirkeårets mest
indadvendte dag, dagen for
Jesu henrettelse.
Digteren Ingrid Mejer Jensen har et mangeårigt samarbejde med komponisten Lars
Sømod, og i 2019 skrev de
deres udgave af et ‘Stabat
Mater’ til brug langfredag
2020 i Vor Frelsers Kirkes
højmesse.
Lars Sømod har sat værket
i musik, og ved opførelsen
medvirker mezzosopranen
Isolde Ehinger og cellisten
Tobias van der Pals sammen
med kirkens vokalensemble.
Lars Sømod dirigerer sit eget
værk, Peter Navarro-Alonso
sidder ved Elefantorglet.
Tårnet er åbent
Vor Frelsers Kirkes smukke
tårn åbnede lørdag den 26.
februar 2022 – traditionen
tro med musikalsk festivitas
leveret af FDF Christianshavns Brass Band. ”Før
åbningen er vi altid spændt
på, er der turister i byen?
Har Christianshavnerne
ventet på igen at kunne se
Christianshavn fra tårnets
top? Som Gasolin sang i
1972” siger administrationschef Kim Røssell. Det har
været glædeligt at opleve, at
der er turister i byen, både
danske og udenlandske. På
tårnets 21. åbningsdag bød
vi gæst nr. 10.000 velkommen. ”Det er også glædeligt,
at rigtig mange gæster kommer cyklende, det vidner
de mange hotelcykler foran
tårnet om” fortsætter Kim
Røssell. Det fortæller noget
om styrken i fortællingen
om København som cykelby.
”Verdens største cykelløb
starter i verdens bedste
cykelby” introducerer organisationen Grand depart
Copenhaque enkeltstarten i
København 1. juli.
Babysalmesang tilbage i
kirken
Forårets babysalmesang
var, på grund af sandstensrenoveringen, flyttet til
lokalerne i Stanleys Gaard.
Men ingen tvivl – det er en
større oplevelse for både
små og voksne, at være i det
smukke kirkerum. Heldigvis
er det med velvilje fra Rådvad Stenhuggeri lykkedes at
planlægge arbejdet, så alle
de skønne babyer og deres
forældre igen kan mødes i
kirkerummet. Så har du lige
født og har du lyst til at være
en del af samværet omkring
babysalmesangen, under
Annika Hamanns kyndige
ledelse, så kan du stadig nå
at komme med. Tilmelding
på www.vorfrelserskirke.dk

Regelmæssige brandøvelser i kirken
Den frygtelige brand der
raserede Hyltebjerg Kirke
mandag den 21. marts
2022 har naturligt rejst
spørgsmålet om brandsikkerheden i landets kirker.
Lokale Christianshavnere er
løbende vidne til, slukningskolonner holder parkeret
i Sant Annæ Gade foran

kirken. Det er heldigvis ikke
fordi der ofte er brand, men
fordi Hovedstadens Beredskab løbende kontrollerer
Vor Frelsers Kirkes moderne
brandsikringsanlæg, samtidig med at deres medarbejdere får øvet procedurerne i
tilfælde af hændelser. Det er
meget betryggende.
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Christians Kirke

Gudstjenester

Kommende koncerter

Søndag d. 3. april
Mariæ bebudelsesdag
Højmesse kl. 10 v/ Claus
Oldenburg
Søndag d. 10. april
Palmesøndag
Højmesse kl. 10 v/ Claus
Oldenburg
Torsdag d. 14. april
Skærtorsdag
Højmesse kl. 10 v/ Claus
Oldenburg

Lørdag d. 2. april kl. 17.00
og 20.00
I Nød og Lyst – duokoncert
med Lisa Nilsson og Mattias
Torell
Entre – billetter købes via
ticketmaster.dk

Fredag d. 15. april
Langfredag
Gudstjeneste over Søren
Kierkegaards altergangstale
Ypperstepræsten:
Langfredagens gudstjeneste i Christians Kirke har
Kierkegaard, lidelsen og
Kristi stedfortrædelse som
tema. Det er en liturgisk
gudstjeneste, hvilket betyder, at der ikke prædikes,
men vi skal høre evangeliet
berette om Kristi korsfæstelse og dele af Søren Kierkegaards altergangstale
Ypperstepræsten fra 1849
læses op i vekselvirkning
med musikalske indslag.
Gudstjenesten afsluttes med
altergang.
Liturg: Pia Søltoft
Organist: Søren Johannsen
Klokkeslæt: 10.00
Søndag d. 17. april
Påskedag
Højmesse kl. 10 v/ Claus
Oldenburg
Mandag d. 18. april
2. Påskedag
Højmesse kl. 10 v/ Pia Søltoft
Søndag d. 24. april
1. s. e. Påske
Højmesse kl. 10 v/ Claus
Oldenburg

Søndag d. 3. april kl. 16.00
Dobbelt korkoncert med
kammerkorene Nye Toner
og Volvox
Nye Toner og Volvox synger
musik af den ukrainske komponist Mykola Leontovich
(1877-1921) samt satser af
bl.a. J.S. Bach og Hugo Wolf.
Fri entre
Mandag d. 4. april kl. 19.30
Brahms Klavertrio opus 119,
spillet af Nicholas og Jonathan Algot Swensen samt
Marianna Shirinyan
Koncerten er arrangeret af

Kammermusikforeningen
af 1887
Entre via medlemskab eller
løssalgsbilletter i døren
Søndag d. 10. april kl. 16.00
Beethoven og Borksand
Fri entre
Fredag d. 22. april kl. 14.00
Koncert med Baunehøj Efterskoles elever
Fri entre
Fredag d. 29. april kl. 17.00
Koncert med pianist Cathrine Penderup
Fri entre
Lørdag d. 30. april kl. 15.00
Det Klassiske Væksthus –
koncert med unge klassiske
talenter
Fri entre

Det sker også
Menighedsplejen
Tirsdag d. 19. april kl. 14.00
– 16.00
I Grundtvigs fodspor:
Bydelsvandring med Jeannie Kryziak
Sammen med christianshavnerguide Jeannie Krysiak
vil vi vandre i Grundtvigs
fodspor og se de steder og
bygninger, som har tegnet
rammen om Grundtvigs liv
på Christianshavn. Undervejs besøger vi Vor Frelser
Kirke og Christians Kirke
og hører om hans virke som
præst i de to kirker.
Vi mødes kl. 14.00 ved Vor
Frelsers Kirke – læs mere på
Christians Kirkes hjemmeside.
Torsdag d. 28. april kl.
19.00-21.00

Grundtvig under censur:
Foredrag med Alexander
Weile Klostergaard
Alexander Weile Klostergaard, cand.mag. i Dansk
og tidligere praktikant ved
Grundtvigsk Forum / Vartov, gæster Menighedsplejen
med et foredrag om den
skelsættende og svære tid,
hvor Grundtvig bedrev sit
virke under censur. Grundet
en injuriesag blev Grundtvig
idømt livsvarig censur i
1825 – og selvom den blev
ophævet i 1837, satte den
sig flere spor i hans forfatterskab og syn på frihed,
kongens betydning, sangens
rolle i kirke og samfund osv.
I foredraget trækkes også
tråde til trykkefrihedstiden
(1770-72) iværksat under
Dronning Caroline Mathilde
med modernisatoren J.F.
Struensee, der – så at sige –

deler dødsårsjubilæum med
Grundtvig i 2022.
Onsdage kl. 16.00 – 17.15
KirkeYoga i Christians Kirke
Velkommen til fem kvarters
fysisk og mental ro, når
vi har KirkeYoga i Christians Kirke alle onsdage i
april. Timerne ledes af Nicole
Kruckenberg
Vil man sikre sig plads på
samtlige hold i april, kan
man købe en månedsbillet
på www.christianskirke.dk
det er også muligt at deltage
på drop-in basis. Her betales
der med Mobile Pay i døren,
og pladserne fordeles efter
først-til-mølle – der er som
oftest plads til alle, så kom
endelig forbi.
Vi har måtter og tæpper i
kirken, men du er selvfølgelig
også velkommen til at medbringe eget udstyr.
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Under Sejl
Til Asien, Afrika og Amerika

Dette er titlen på Erik
Gøbels årbog 2021 fra M/S
i Helsingør. Erik Gøbel er
historiker og 1981 – 2017
seniorforsker i Rigsarkivet
og forfatter til en lang række
artikler og bøger om søfartens og tropekoloniernes
historie.
M/S er fortsættelsen på
Handels og Søfartsmuseet
på Kronborg, som nu nogle
år har ligget fornemt installeret omkring Helsingør
Skibsværfts gamle tørdok,
tegnet af arkitektfirmaet
BIG. M/S fortæller historien
om Danmark som en af verdens førende søartsnationer,
og museets årbøger der er
udsendt siden 1941, er rigt
illustreret med godt gengivne malerier skibe, personer
og landkendinger.
Christianshavn spiller på
grund af det længe dominerende Asiatisk Kompagni

en vigtig rolle i denne årbog bl.a. på grund af det
rigeligere kildemateriale fra
kompagniet, men i denne
årbog er Vestindiefarten og
slavetrafikken også vigtige
ingredienser. Den bekendte
Trekantfart Danmark – Guldkysten – Vestinidien –
København får her et eget
kapitel, hvor en graf viser
den overvældende betydnig af direkte farter over
trekantfarterne, ligesom
skibsofficerer, mandskaber
og forholdene ombord får
deres velfortjente kapitler.
Borgere i Glückstadt ved
Elben sendte som de første
kongelige undersåtter på
rejser til Vestindien.
Erik Gøbel gør meget ud af
officrers og besætningers liv
ombord, deres forplejning,
sundhedsforhold og dødsfald
ombord. Mad og drikke får et
selvstændigt kapitel, hvor

Samlingspunkt Indre By
Kinafregatten CHRISTIANSHAVN
v Kap det
Gode Håb
1820.
M/S Museet
for Søfart
Foto: H.
Hauch

forfatteren påpeger, at det
alkoholsvage skibsøl ikke
holdt sig længe, og at man
derfor måtte bruge vand til
at drikke og til madlavning. Derfor løb skibene ofte
tør for øl og måtte til tider
skære ned på vandforbruget
til under det minimum, som
er nødvendigt under tropiske
forhold.
I Slutord kapitlet summeres bogens budskaber som
den udvikling fra de første
forsøgsvise og ofte uheldsplagede ekpeditioner under
Christian 4 til helt regelmæssig of rutinepræget fart, hvor
besætningernes levevilkår
langsomt forbedredes. Forfatteren nævner også den
store betydning for Danmark
gennem den afledte beskæftigelse ved skibsbyggeri og
administration af handelsflåden.
owu

Samlingspunkt Indre By er
et socialt og kulturelt tilbud
med respekt for forskellighed. Vi henvender os til
pensionister i Københavns
kommune, der har interesse i at tage del i et kulturelt og socialt fællesskab.
Vi holder til på 2. sal i
Huset- Kbh. (Huset i Magstræde), hvor der hygges,
grines, snakkes, diskuteres,
spises, bliver vist film og
foredrag i Husets biograf.
Derudover er der hobbyog malerworkshop, filmklub, morgengymnastik,
filmproduktion og ture ud
af huset samt ture med overnatning 1-3 gange om året.
Læs mere om os på www.
samlingspunktindreby.
dk<http://www.samlingspunktindreby.dk>
Huset -KBH, Samlingspunkt
Indre By, Rådhusstræde
13, 2 sal, 1466 København
K. Kontakt Josephine på tlf.
60 57 07 6 eller Helle på tlf.
60 55 23 53 - Åbningsdage i
Huset: Man., tirs. og torsdag
10.30-15 samt malerværksted i Studiestræde ons.
10-15 og fredag 10.30-15.
Aktivitetskalender april 2022
Tilmelding til gymnastik
og hobby hos Mia på sms
30329316, mail. carlslund@
mail.dk<mailto:carlslund@
-Tilmelding til ture på sms
60552353 eller mail samlingspunktindreby@outlook.
April Uge 13
Fre. D. 1: Malerworkshop
i Studiestræde kl. 11, efter
aftale. (Max 6 pers).
Uge 14

Altandrømme?

Gør drømmene
til virkelighed

Man. D. 4: Gymnastik v. Inger kl. 10.30 i Thorvaldsens
Museum. Hobbyværksted
kl. 12 v. Mia. Hygge i Cafeen. Bemærk Helle vil sidde
klar m. tilmeldinger mellem
kl.11-12.30. Kl. 12.30 viser
vi dansk film af Ole Bornedal
fra 2021.
Tirs. D. 5: Tur til Kjaeden,
som er et af Danmarks ældste loger og var bespisningsanstalt og blindeinstitut. Vi
besøger denne spændende
bygning og mødes kl. 10.30
foran huset Klerkegade 10A,
1308 Kbh. K. Max 20 personer. Tilmelding senest d.
1.4 kl. 12.
Ons. D. 6: Malerworkshop i
Studiestræde v. Jannie kl.

Overvejer I at få altaner i jeres forening? Så er det en god ide at
tage fat i en rådgiver. Vi er eksperter i renovering af andelsboligog ejerforeninger, og vi hjælper jer gennem hele processen.
Kontakt os, og gør jeres drømme til virkelighed i dag.
Se mere på: Bangbeen.dk

10.30.
Tors. D. 7: Påskehygge/hobby i Cafeen fra kl. 10.30. Kl.
11 vil der blive serveret oste/
pølsemadder. Man er meget
velkommen til at medbringe
hjemmebag. Tilmelding
senest d. 4.4 kl. 12.
Fre. D. 8: Malerworkshop
i Studiestræde kl. 11, efter
aftale. (Max 6 pers.).
Uge 15
Man. D. 11: Påskehygge
kl. 10 med morgenmad og
juice. Kl. 11.30 viser vi en
Lasse Hallström film fra
1999 baseret på John Irvings
roman. Bemærk at vi lukker kl. 14. Egenbetaling 25
kr. Tilmelding og betaling
senest d. 5.4 kl. 12.
Tirsdag d. 12.4 - fredag d.
15.4: Påske LUKKET.
Uge 16
Man. D. 18: LUKKET
Tirs. D. 19: Tur til Amalienborg hvor vi bl.a. skal se
”En Dronnings smykkeskrin
-50 år på tronen fortalt i
smykker”. Egen betaling 125
kr., (indgang 100 kr. v. rabat
ved min. 10 pers.). Vi mødes
foran statuen af Frederik V
på Amalienborg Slotsplads
kl. 11. Tilmelding senest d.
11.4.
Ons. D. 20: Malerworkshop
i Studiestræde v. Jannie kl.
10.30.
Tors. D. 21: Påskefrokost.
Vi mødes i tilbygningen til
Islands Brygges Kulturhus,
(Annexet Lysthuset), Islands
Brygge 18, kl. 11.30. Til
dem som ikke var tilmeldt
julefrokosten koster det
100 kr. Hygge m. foredrag,
amerikansk lotto og lækker
buffet. Tilmelding senest d.
11.4 kl. 12.
Fre. D. 22: Malerworkshop
i Studiestræde kl. 11, efter
aftale. (Max 6 pers.).
Uge 17:
Man. D. 25: Gymnastik v. Inger kl. 10.30 i Thorvaldsens
Museum. Hobbyværksted kl.
12 v. Mia. Hygge i Cafeen
og kl. 12 viser vi en Jacques
Tati film fra 1949.
Tirs. D. 26: Vi serverer frugt
og boller kl. 11. Kl. 12 har vi
foredrag med Lotte Paarup
(fysioterapeut) ”Træk vejret- undgå stress og bliv

sundere”, som vil fortælle
og lære os om åndedrættets
enorme betydning for mennesket, både fysisk og mentalt. Tilmelding senest d.
21.4 kl. 12.
Ons. D. 27: Malerworkshop
i Studiestræde v. Jannie kl.
10.30.
Tors. D. 28 ” Danmark Spiser
Sammen”, nærmere info
følger….
Fre. D. 29: Malerworkshop
i Studiestræde kl. 11, efter
aftale. (Max 6 pers.)
Maj Uge 18:
Man. D. 2: Gymnastik v.
Inger kl. 10.30 i Thorvaldsens Museum. Kl.11.30 har
vi Drop -in maler- & lerværksted v. Jannie og Ulf i
Huset. Kl. 12.30 viser vi en
Kieslowski film fra 1994.
Tirs. D. 3:.Hobbyværksted
v. Mia kl. 10.30. Tur til
Nikolaj Kirke, hvor vi skal
se udstillingen Ditte Ejlerskov- The Cult of Oxytocin,
en meditativ totalinstallation, der er optaget af kunstens rensende egenskaber,
farvernes healende kraft
& den evige kamp mellem
hormonerne oxytocin og
adrenalin. Vi drikker kaffe/
te i Huset fra kl. 10.30-11 og
går fra Husets gård kl. 11.
Tilmelding senest d. 27.4
kl. 12.
Ons. D. 4: Malerworkshop i
Studiestræde v. Jannie kl.
10. 30.
Tors. D. 5: Vi fejrer SIB´s 8
års fødselsdag fra kl. 10.30.
Her er der mulighed for at
se/gense SIB-films egenproduceret film. Der vil blive
serveret boller, kage mv.
Tilmelding senest d. 2.5 kl.
12.
Fre. D. 6: Malerworkshop
i Studiestræde kl. 11, efter
aftale. (Max 6 pers.).
Uge 19:
Man. D. 9: Tur til Næstved
m. overnatning. Se program i Huset, på fb og vores
hjemmeside.
Tirs. D. 10: Tur til Næstved
m. overnatning.
Ons. D. 11: Tur til Næstved
m. overnatning. Malerworkshop i Studiestræde.
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Fastelavn

Eskild blev kattedroning

Dagmar og Eskild

Alle foto: Gunvor Larsen

Niels Balling
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Smukke Færøerne tilsat mord
– spændende blanding

Byvandring
24.  april  kl.  13.  Byvandring i Grundtvigs fodspor ved
Jeannie Krysiak.    Foran
Vor Frelser Kirke
2022 markerer 200-året
for N.F. S. Grundtvigs indsættelse som præst ved Vor
Frelsers Kirke samt 150året for hans død.
Vi vil på vandringen gå
i Grundtvigs fodspor på
Christianshavn. Dels se nogle af de steder han boede,
dels høre om hans virke
i kirkerne og forsøge at
fornemme stemningen fra
hans tids Christianshavn.
Endelig vil vi forsøge at
inkludere andre samtidige,
kendte personer med relevans for vores bydel.
Tilmelding til lokalarkivet@chrarkiv.dk

Af Hanne Juul Nielsen

Jeannie Krysiak

I Nordatlantens Brygge
er de eksalterede over, at
det nordatlantiske hus nu
er fuldt genåbnet efter en
ufrivillig Corona-pause. Programmet byder på masser af
kulturelle arrangementer
hele året. Den 24. marts var
der en slags åbningssamtale
i litteratursalonen NordOrd
mellem Politikens litteraturanmelder og litterat Bo Tao
Michaëlis og den færøske
forfatter Jógvan Isaksen.
En samtale, der indgik i
Christianshavns Bogfestival
2022.
Grøn, smuk og fredelig.
Sådan viser vores nordiske
søsterland Færøerne sig
i fotos, og i den Viasataktuelle streamingserie
Trom. I serien spiller den
danske skuespiller Ulrich
Thomsen hovedpersonen,
journalisten Hannis Martinsson. Den færøske forfatter
Jógvan Isaksen tilføjer i sine

kriminalromaner mord og
farlighed til den færøske
idyl.
Jeg var allerede som
barn meget glad for at læse
bøger. Da jeg havde været
igennem hele børnebibliotekets udvalg, kastede jeg
mig over voksenafdelingen.
Da jeg først fik fingrene
i C.K.Chestertons korte
kriminoveller om Father
Brown og andre, var jeg
helt solgt til krimigenren,
fortalte Jógvan i samtalen.
Siden er fascinationen
af krimigenren udvidet til
forfattere som Raymond
Chandler, Gunnar Stålesen
og såmænd vores egen,
afdøde Dan Túrell.
Færøsk landskab og vejr
– oplagt til mord
Isaksen mener selv, at
naturen på Færøerne og
det omskiftelige vejrlig har
en naturlig plads i hans romaner, som det er tilfældet
i virkeligheden. Vejret og
forholdene bestemmer, om

Forfatter Jógvan Isaksen og litteraturanmelder Bo Tao Michaëlis
nåede rundt om krimigenren i samtalen i Nordatlantens Brygge,
som var velbesøgt.

du skal ud på havet eller ej.
Det er svært at planlægge
mere end nu og her. Det
færøske ord for måske –
kanska – er meget brugt,
understreger han. Samtidig
indikerer det, at humor er
en vigtig ingrediens i hans
romaner. Han er i sine romaner også optaget af den
personlige moral fremfor
den sociale moral, som det
for eksempel er tilfældet i
Maj Sjøwall og Per Wahlöös
bøger.
Man kan mene, at de
færøske forhold er oplagte
rammer for krimier. I virkeligheden er Færøerne et
uendeligt fredeligt land,
hvor der ifølge Isaksen blev
begået et drab i 1680 – og
igen i 1980. Men ikke siden.
Kun i litteraturens verden.
Under det rolige ydre
I nogle år betragtede han
først og fremmest sig selv
som dedikeret læser. Han
er født i Tórshavn i 1950 og
er lektor i færøsk sprog og
litteratur på Københavns
Universitet. Mest kendt er
han for sin krimiserie om den
stejle, drikfældige journalist
Hannis Martinsson. Figuren
blev født med Isaksens debutroman fra 1990, Blid er
den færøske sommernat.
Indtil nu er der udkommet
11 bind i serien.
Jógvan Isaksen selv fremstår rolig, velovervejet og
med en humoristisk tone.
Lige nu er det dog med
karakteren William Hammer fra Skanseafdelingen,
at den færøske forfatter er
bogaktuel. Den nyeste er
Arktis fra 2019, der netop er
udkommet på dansk.
Om den seneste bog i serien skrev Bo Tao Michaëlis
i Politiken:
”Landskabet er smukt i
sol og regn, mennesker taler
fåmælt, nu og da flabet. Bag
den kristne ydmyge facade
lurer den nordatlantiske
hedenskab som livslyst og
letsind”.
Uden at røbe handlingen i
Arktis er baggrundstæppet
for krimien en konflikt, der
også involverer Rusland og
Kina. Mere aktuelt bliver det
vel næppe.
Foto: Hanne
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Stadens museum / Gallopperiet
Christiania / OOO

STADENS MUSEUM / CHRISTIANIA / DEN UCENSUREREDE / TI-SØ KL 14-19 / SIDSTE DAG D. 3. APRIL

Frederik den Femte
Bemalet maskinhus i støbt aluminium.
Bemaling: Leif Dione Joensen.
Anders Hansen, 2022, amka_dk@yahoo.dk / repose.dk

Maleri / Finn Thorstein

FINN THORSTEIN & PAINTERS WORKSHOP
Finn Thorstein, der har passet malerværkstedet i Pusher-street
siden 1984, fylder 80 i april, hvorfor han & de andre kunstnere fra
værkstedet i denne måned er inviteret til en gruppevisning på
Gallopperiet, Stadens museum for Kunst, Christiania. Tillykke til
Finn Thorstein med de 80 år.
Vernissage:

fredag 8/4 kl. 16-19.

VELKOMMEN !

Finn Thorstein, Trine Sørensen, Steven Høyer, Mette Warner, Leif D.
Joensen, Leila Zama / Udstillingsperiode / 8.april til 1.maj 2022

Readymade-udgave af Fr.V-buste som ansvarlig
for Christianias hashhandel.
Sali´s buste af Kong Frederik den Femte blev i 2021 udsat for hærværk - stjålet fra
Kunstakademiets festsal og smidt i havnekanalen - fordi Frederik den Femte blev gjort til
symbol for Danmarks slavehandel og oversøiske sukkerproduktion.
Omtrent samtidigt på Christianshavn påbegyndtes en opfyldning af et lavvandet område, hvor
blandt andet Bådsmandsstrædes Kaserne senere kom til at ligge. I 1971 forvandledes
kasernearealet til Fristaden Christiania, som tiltrak pushere udefra, der tjente mange penge på
hashhandel.
Slaveriets ophævelse svarer til cannabissens afkriminalisering
Er der håb på fremtidens vej imod en ny og bedre verden med fri hash og god kunst?
Anders Stol Hansen

Det er kunst – det er gratis
Af Hanne Juul Nielsen
Har du eller kender du et
barn, der ville blive begejstret for at ’lege kunst’ med
ler og broderi?
Så er chancen der lige
nu og frem til 1. maj. Den
aktuelle udstilling Import/
Eksport på Nordatlantens
Brygge skal ikke bare ses,
men inviterer også børn og
en gratis voksen pr. barn
til selv at prøve kunsten af.
Det sker med to parlører,
som Nordatlantens Brygge
har udviklet til udstillingen,
som består af værker fra to
kunstnere: Martin Brandt
Hansen fra Grønland med
Tupilak og Gudrun Hasle,
Danmark, med Im sorry.
På udstillingen udfordres
sanser og værdier hos

børnene, som med deres aktive medvirken kan opnå en
an den forståelse for, hvad
kunst også er.
To kunstnere – to udtryk
Det er to forskellige
udtryksformer. Martin
Brandt Hansen arbejder
blandt andet med den grønlandske mytologiske figur/
ånd, tupilak. Tupilakker er
i vist omfang mindre figurer,
som man tillægger særlige
kræfter. Kunstneren har til
udstillingen udformet større
tupilakker i ler og plastik,
som også indgår i krukker
m.v. Børnene opfordres til at
udforme deres egen tupilak
– hvor sidder styrken? Med
parløren følger en klump
ler som kan formes – igen
og igen.

Tupilakker kan være uhyggelige, stærke, sjove – kun fantasien
sætter grænser.

Gudrun Hasle har også
boet i Nuuk, Grønland, i
perioden 2018-2021. Gudrun
Hasle er stærkt ordblind,
som hun føler har været begrænsende – men ikke som
kunstner. Hun har til udstillingen arbejdet i stof med
broderier og har også lavet
et helt gulv i udstillingen
med sine egne ord – med
de stavefejl, der følger af at
være ordblind. Værkets titel
Im sorry lægger op til fortolkning af at sige undskyld.

Blandt andet gennem et lille
broderi i Parløren, der følger
med udstillingen.
De to parlører er små
mapper med information
og opgaver relateret til udstillingen. Udstillingen er
udformet som et uformelt
mødested, hvor man må
sidde på gulvet, gå på gulvet
og lade sig inspirere visuelt
til at forme ler og brodere. De
er særligt velegnet til

De to parlører sætter gang i
forståelsen af udstillingen –
og fantasien

Det store figurbroderi indebærer ’undskyld’ – i mange sproglige
udformninger og placeret forskellige steder på kroppen.

b ørn i aldersgruppen 6-10
år.
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Nye tider og nye tanker i Toppen på Christianshavns Døttreskole
Hvorfor tilbyder vi vores
børn mindfulness i vores
SFO?
Mindfulness handler om
evnen til at kunne være til
stede i nuet. Mindfulness
er ikke bare et moderne
buzz-ord. Der er forskningsmæssig evidens for, at
det at praktisere en eller
anden form for mindfulness
påvirker hjernen positivt.
Hjerneforskning har vist,
at mindfulness påvirker de
områder i hjernen som er
relateret til bl.a. indlæring,
hukommelse, sociale og emotionelle forhold, empati, og
ikke mindst evnen til at
mærke sig selv.
Og netop disse aspekter
af børnenes trivsel, ser vi,
som væsentligt rent pædagogisk at få styrket, udviklet
og hjulpet børnene til at
regulere, i en hverdag hvor
strømmen af input kan synes
overvældende.
Behov for tid til eftertænksomhed
Slowliving er generelt
blevet en pædagogisk overskrift i vores SFO, som vi

sætter en ære i at skrive på
vores årsplan og praktisere
med børnene gennem vores
pædagogiske aktiviteter og
tilbud. Især i de måneder på
året, hvor børnene faktisk
oplever, at hverdagen er
allermest hektisk. Tag f.eks.
julen, her har vi bevidst
valgt ikke at optræde med
diverse juletræsfester og
Luciaoptog, hvor forældrene
skal komme valfartende, og
børnene oplever, at de skal
performe. I stedet tænder vi
op i ”julepejsen”, hygger med
julefortællinger og historieoplæsning, spiser pebernødder, henter juletræ hos den
lokale juletræsforhandler,
pynter op og lytter til gamle
julesalmer. Vi oplever både,
at børn og forældre nyder
det og er taknemmelige for,
at vores pædagogiske fokus
i forbindelse med, hvad der
for mange er en lidt hektisk
højtid, er tid til eftertænksomhed og fordybelse.
Hvorfor lave Wellness med
børn?
Børn har lige så meget
brug for pauser i hverdagen

som voksne har, idet meget
af skolebørns hverdag er
rammesat af bl.a. skema’er
og faste tidsrammer. Med
afsæt i den pædagogiske
refleksion, har vi valgt at
lade wellness være et tilbagevendende aktivitetstilbud for børnene i Toppen.
Det foregår ved, at børnene
bl.a. giver hinanden ansigtsmasker på, får tilbudt
fodbad, og enten modtager
eller giver børnemassage til
deres klassekammerater.
Omdrejningspunktet her er

berøring som styrker nervesystemet, og det oplever vi,
har en beroligende effekt
på børnene, er med til at
nedsætte konfliktniveauet,
styrker deres sanseintegration og dermed deres indlæringsevne og udvikling.
Samtidig opnår børnene
større kropsbevidsthed.
Tekst: Anne Cecilie Aarfing
Foto: Louise Torp og
Chelina Fay Boesgaard
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Bedre Kunst i Skolen workshops med 0U, 0V og 0X på Christianshavns Skole
Projektet er at eleverne laver
fortællende malerier, der
males med neonfarver i et
mørklagt rum, kun med UVlys, så at alle kunstværkerne
fremstår som lysende og
magiske.
Arbejdet med kunst foregår
på elevernes præmisser, og
er i dette tilfælde tilpasset
nulte klassers behov og virkelighed. Vi tager udgangspunkt i børnenes egne ideer,
motiver og fortællinger, uden
at lede dem, for styrke dem i
deres egne kreative udtryk,
uden noget overordnet facit.
Det pædagogiske formål
er at give eleverne ejerskab
over kunsten, så at de forstår
at kunst er et sprog de kan
bruge til at udtrykke sig
igennem.
Vi lægger vægt på fordybelse, så at der er god tid til
at arbejde med kunst, som en
afveksling fra en ofte hektisk
hverdag. Samtidig er der
mulighed for at bruge sanserne, og udtrykke sig på en
visuel og ikke-sproglig måde,
hvilket børnene er glade for.
Projektet handler om at
kommunikere elevernes egne
ideer, historier og budskaber
i et kreativt frirum. Udgangspunktet er at styrke
eleverne i at vise deres virkelighed og ideverden, frit
og som de vil. På denne måde
kan de opleve kunst som anerkendende og inkluderende
kommunikation på deres
egne præmisser, og opleve
at blive hørt og set.
Vi afslutter hver workshop
med en udstilling af klassens
kunstværker for forældrene.
Til det formål er der lavet et
soundtrack til hver udstilling
med elevernes ideer og stemmer – kort sagt koncept-disco
lavet med nulte klasserne!
Det er vigtigt at eleverne
oplever kunst som festligt,
med god energi, og noget de
selv kan bruge.
Vi har haft et tæt samarbejde med nulteklassernes
lærere, samt
Christianshavns skoles

ledelse, hvilket har været
fantastisk!
Bedre Kunst i Skolen er
stiftet af billedkunstner Jes
Brinch og kunstformidler
Sebastian Tiku Lybecker
og har realiseret en række
billedkunstworkshops på
flere folkeskoler i Københavnsområdet siden 2020.
Tekst og foto:Jes Brinch
& Sebastian Tiku Lybecker
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Stemning og nybyggeri – usikkerhed for to lokale restauranter
Wilders Plads Ejendomme
A/S går senest foråret 2023
i gang med forberedelserne
til et nybyggeri, som i første
omgang rammer restauranterne Bådudlejningen og
Undici.
Beboere og gæster på
Christianshavn er tiltrukket
af nærheden til kanallivet,
de gamle huse og det levende
nærmiljø med udbuddet af
restauranter, cafeer – ja,
åndehuller i bred forstand.
Et af åndehullerne er hjørnet på Wilders Plads på
Christiansholm, hvor den
italiensk inspirerede restaurant Undici og naboen Bådklubben ligger. De tiltrækker hver deres publikum
og nyder godt af det gode
naboskab. Undici havde restaurantstart i 2018 og siden
maj 2019 har Bådklubben
også haft sin faste fanskare.

Fra udgangen af 2022 eller måske i løbet af første
kvartal 2023 sker der noget
helt andet. Begge lejemål er
opsagt, fordi området skal
bebygges med ny boligejendom, kombineret med erhverv i stuetagen m.v.
Hvordan ser Undici og
Bådklubben mulighederne
med den udvikling?
Christianshavneren har
samlet Andreas Malling fra
Undici og de tre indehavere
af Bådklubben – Mai Jørgensen, Nicholas Mtiliga
og Michelle Norling til en
snak om fremtiden og mulighederne – som det ser ud
lige nu.
Med én mund understreger de, at alle har kendt
vilkårene siden restaurantåbningerne og at de
har følt og fortsat føler sig
godt behandlet af familien

Mai, Michelle og Nicholas foran Bådudlejningen, som de alle tre
har en stærk passion for.

Barfred og af Wilders Plads
Ejendomme.
Vi har været til konstruktive samtaler om de fremtidige muligheder. Vi har
ikke landet en egentlig
aftale, men jeg oplever, at
begge parter er interesseret
i et fremtidigt samarbejde,
siger Andreas, Undici.
Det er også vores umiddelbare fornemmelse, siger
Mai med bekræftende nik
fra Nicholas og Michelle.
Åndehuller med
stamgæster
Christianshavnere finder
sig hurtigt mindst et stamsted og gerne en håndfuld
åndehuller. Hjørnet med
Undici og Bådklubben er
karakteriseret af en unik
nærhed til Christianshavns Kanel med en ånd
af det oprindelige miljø og
ofte med solgaranti til de
tørstige, sultne og solhungrende gæster.
Bygningerne er opført
i 1960’erne og er ikke i
sig selv fredningsværdige.
Siden restauranterne er
rykket ind, er der dog
opnået en vis brugsstatus,
hvor det for mange lokale
er indlysende, at restauranterne ligger her. Båret
af den specielle stemning,
der er opstået og af den
casual stil, restauranterne
er kendetegnet af.
Begge restauranter taler
med glæde om stamgæster,
der nærmest på daglig basis
kommer forbi og samtidig

sikrer restauranterne, at
medarbejderne i de lokale
virksomheder uden køkkener
på området kan få frokost. Et
tilbud de meget gerne fortsætter i nye rammer – om muligt.
Åbner gerne igen
Andreas er medejer af
bl.a. Lalala og Sct. Annæ 8
på Christianshavn og har
dermed med egne ord mulighed for at holde døren åben
til at komme tilbage med
en genåbning af Undici. For
ham betyder det også meget,
at han kan fastholde de gode
medarbejdere til en senere
genåbning.
For Maj, Nicholas og
Michelle er lysten lige så stor
og de tror også på, at de kan
finde en midlertidig placering
af Bådklubben.
Indtil da har de nydt godt
af et foreløbigt positivt 2022
uden voldsomme Coronaudfordringer – med forårssolens milde lys over det glade
hjørne.
Direktør Casper Zelmer,
Wilders Plads Ejendomme
A/S, ønsker ikke på nuværende tidspunkt at udtale
sig til Christianshavneren,
men henviser til www.wildersplads.dk. Her kan man
blandt andet læse om istandsættelsen af Villaen, som
kommer til at rumme tre
boliglejemål. Villaen står
efter planen færdigrenoveret
og indflytningsklar med tre
lejemål ultimo april.
Billedtekster:
På højre side af bordet ses

Andreas nyder beliggenheden af Undici

Ægte italiensk hos Undici

Mai og Nicholas, til venstre
Michelle og Andreas til en
rundbordssnak om fremtiden på Wilders Plads.

De håber at kunne fortsætte
Undici og Bådklubben i de nye
rammer, når Wilders Plads
Ejendomme har bygget nyt.
Tekst og Foto: Hanne

tandlægerne
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Christianshavns Kanal

RADIO BLUES TIME
Hver mandag 18:00 - 19.30

Lyt med på FM 98,9 mhz / 98,8 hybrid eller online: ch-radio.dk/netradio

APRIL 2022
Mandag 4.4:

CHRIS COPEN & HIS NEW ORLEANS GUMBO

Mandag 11.4:

DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE

Mandag 18.4:

VI HOLDER PÅSKEFERIE (men du får en genudsendelse!)

Mandag 25.4:

REMEBERING CHICAGO BLUES MAN FENTON ROBINSON
+ PANILDS FESTIVAL GUIDE

”Summer time and the livin’ is easy”
Radio Blues Time holder lang sommerferie, men vi vender frygteligt tilbage
mandag d. 5. september.
Med Venlig Hilsen

Radio Blues Time!

En aften i Operaen. Foto Astrid

Lokal Verdensbegivenhed på Sofiekælderen
Vi kender og elsker dem gennem mange år: Uforlignelige Nulle og
det dejlige Verdensorkester. Louise i spidsen, når der skal synges
inciterende sange. Det bliver en stor eftermiddag.
Det hele forgår på Sofiekælderen søndag 3. april kl. 15 (dørene
åbnes 1430). Der opkræves vanlig entré i døren.
Vel mødt!
sofie(der også tog billedet)

Check Christianshavnerens netavis
Arrangementer, koncerter og udstillinger
Christianshavneren i pdf format på din computer
Annoncepriser og annonceformater
Check www.christanshavneren.dk dagligt
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Gåden er løst

Jan hedder manden bag
vinduesudstillingen i Burmeistersgade. ”Dette er
ikke heste”. Det lettere
omskrevne Magritte-citat
er en humoristisk kommentar til den fine samling af fremstillinger af
heste. For den levende
vare er det jo ikke. Til
gengæld er der nok at
se på.
Her er den klassiske
piv-i-røv hest. Pust og den
fløjter. Nok samlingens

ældste, en foræring fra
Jans far. Her er datterens
rørende barndomsbidrag
fremstillet i SFO’en. Her
er en zebra, svenske Dalarheste, en særdeles
naturtro legetøjshest, to
tapirer, fine kunstminiaturer og morsom husflid.
Skal der udpeges en favorit, må det blive vennen
Johnnys blå hest, som
er et unikum og meget
flot. Samlingen består

af souvenirs, loppefund,
foræringer fra venner og
bekendte, samlet gennem
40 år. Og her står de så,
fint arrangeret så øjet
kan gå på opdagelse. De
fleste står sammen to og
to for selskabets skyld.
De er opstillet med sans
for farver og variation og
indbyder til fordybelse for
den enkelte beskuer og til
samtale mellem generationerne. Hvem der dog

havde et barn i en passende alder ved hånden.
I Christianshavns nok
hyggeligste og smukkeste
køkken fortæller Jan
over en kop kaffe om baggrunden for samlingen.
Samlingen afspejler
Jans afdøde kones interesse for heste. Helt
fra barndommen var det
hendes ting, opvokset på
landet i et fritidslandbrug
og med nærmeste nabo
med stalde og heste, som
hun blev en del af. Hun
holdt af at samle, og den
passion har de to delt.
Der blev bragt gode fund
til huse, også i sommerhuset, og efter hendes
død samlede Jan dem
alle sammen fra hylder
og kasser og gav dem nyt
liv i det gamle butiksvindue. Louisianas Magritteudstilling for år tilbage
har givet inspirationen til
spøgen med det lille skilt
med citatet.
Burmeistersgade er en
fin lille tidslomme med
lokalstemning. Dem er
der mange af på Christianshavn. Den gamle
butik var i sin tid et udsalg af petroleum, kul og
koks, drevet af familien
Jørgensen, som boede
i bygningen, der er fra
1904. Den var renoveret
som bevarende sanering
i 1979, da Jan var heldig og fik et af de sidste
lejemål i Strygejernet,
som bygningen kaldes.
Burmeistersgade havde
dengang en del butikker bl.a. et mejeri og en
bager, og da de lukkede,
blev gaden meget stille.
Derfor fandt ægteparret på at udstille en lille
Märklin-togbane med
landskab omkring juletid,
så gadens børn havde
noget at kigge på før og
efter skoletid. Senere udstillede de deres fælles
samling af Techno-biler
på de hylder, vi ser i dag.
Måske kommer den igen
engang, for hesteudstillingen er ikke permanent.

Spille land eller Melde
krig mod
Måske husker du legen
fra din barndom? Dengang krævede den et
stykke bar jord og en dolk.
Man inddelte arealet i
lige store stykker efter
et begrænset antal deltagere, så navngav man
sit territorium, og legen
gik så ud på at erobre
modpartens land bid for
bid ved hjælp af knivkast
efter tur. Når man ikke
havde mere land at stå på,
havde man tabt.
På et flisebelagt torv et
sted på Christianshavn
har børnene genoptaget
den gamle leg. Nu foregår
den med kridt i stedet
for dolk, men princippet
er det samme: at erobre
land. Den cirkel, jeg så,

var med barneskrift inddelt i fire: USA, Spanien,
Rusland og Ukraine. Det
så ikke godt ud for sidstnævnte.
Tekst: Susanne

Jans kone var også en habil fotograf, og en gammel
plan om en fotoudstilling
kunne komme på tale.
Oprindeligt kom Jan til
Christianshavn med en
gruppe kolleger fra Tvind.
En tid med Den rejsende
højskole han husker
med glæde. Der var ild
i øjnene, og derfor var
Christianshavn, hvor der
var gang i mange sager,
et godt sted at slå sig ned
efterfølgende. Det gjorde
de så i nybyggede ”Det
hvide snit”, hvor de levede

kollektivt i to lejligheder
med fælles økonomi. Så
kom tiden for to i Burmeistergade, og i dag arbejder maskinteknikeren
Jan som pendler i Odense
og drømmer ikke om at
flytte. Han bruger sit
Christianshavn, handler
lokalt, går ture, besøger
bekendte, nyder tilværelsen – og skaber glæde for
gadens besøgende.
Tekst: Susanne
Fotos: Jan og Henning

Omlægning af Torvet
på vej
Vi erfarer, at man i kommunen drøfter at omlægge Torvet, så man får
taget hånd om både trafikale og sociale problemer.
Mange har jo ønsket at få
Christianshavn spærret
for gennemkørsel, ligesom
mange gerne så et smukkere og grønnere torv.
Columbusægget, man
arbejder med, består i en
trafikspærring af den centrale del af Torvet, bortset
fra en enkelt busbane i
den østlige del. Der vil så
blive indrettet vendepladser for trafikken i den
nordlige og sydlige del af
Torvet, dels mellem Metronedgangen og Brugsen,
dels omkring toilettet og
kiosken. På den resterende (midterste) del af
Torvet, der - på busbanen

nær - vil blive udvidet helt
over til Lagkagehuset,
er det så meningen at
etablere en mindre park,
indrammet af en lav hæk
i kasser og med en del
træer og buske, ligeledes
i plantekasser. Det er
tanken at etablere parken
som alkoholfrit område.
Der vil være en indledende besigtigelse på
stedet midt på dagen d.
1. April.
Ran Slirpa.

