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By i forvandling
En udfordring?

Foto: Henning

Pressefoto fra Cobe
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Christianshavns
Seniorklub

En Spektakulær
Gæst
Ostindiefareren
GÖTHEBORG blev her
i august observeret ved
Ndr. Toldbod. Det er en
gennemført rekonstruktion
af en svensk ostindiefarer
fra midten af 1700-tallet,
der strandede på sin 3.
rejse lige udenfor Gøteborgs
havn. Skibet er en tro kopi,
bygget på den oprindelige
vis i slutningen af det 20.
århundrede. Undertegnede
kender umiddelbart kun til 4
sådanne genbyggede skibe,
der pløjer verdenshavene:
et af Skuldelevskibene,
det
norske
langskib
HARALD
HÅRDFAGRE,
en
hanseatisk
kogge
og en fransk fregat fra
Napoleonstiden.
Skibet
er på godt 800 tons, fører
3 master og 10 lange
kanoner (nogle hørte måske
salutskydningen) og en
besætning på 80 mand,
heraf 20 professionelle.

5/9 Sæsonstart med kaffe og kage samt sang og
laver v/Ruth Lønskov
12/9 Christianshavns filmmand Nils Vest viser
film og fortæller om
Christiania
19/9 :Elisabeth Nielsen holder foredrag om
Benny Andersen
26/9 :farmaceut Erik Lindgren holder foredrag
om kemi mellem mennesker
fortalt med humor og overraskende vid(en)
Alle Seniorklubbens aktiviteter foregår i Hal C,
Arsenalvej 6, 1. sal mandage fra kl. 11.45 til kl.
14.15
Dagen starter med spisning af egen medbragt
mad, hertil kan man drikke en øl eller en sodavand
Efter spisningen vil der være en oplægsholder,
som underholder en times tid.
Alle Christianshavns og Amagers seniorer er
velkomne.
Medlemskontingent er 100 kr. årligt
Deltagelse i mandagsaktiviteterne koster 10 kr.
pr. gang.

poul.
Foto: Susanne og owu

Vi er kede af at have sagt farvel til
vores kollega og ven Simon SkovRasmussen, der gik bort i august.
Vi kommer til at savne ham meget
- han var altid parat til at give en
hjælpende hånd og han kunne
fikse alt.

Nyt om lokalhistorien
Efterårssæsonen byder på
guidede ture på land og
vand, samt flere foredrag.
Gå i Halfdan Rasmussens
fodspor, ta’ en sejltur med
Jutta af Christianshavn.
Fup og fakta om Tordenskjold og en aften i selskab
med forfatterne til ny bog om
Huset på Christianshavn.
Se hele programmet på
www.chrarkiv.dk. Her kan
man også gå på opdagelse i
vores store online arkiv.

Vores altmuligmand.
Vi er taknemmelige for alle de gode
år, vi havde sammen med Simon,
og for minderne vi har tilbage.
Alle os fra Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv
/Asbjørn Kaasgaard

Dead-line
for næste avis
er
29/9 2022 kl. 16
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

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
Anette Oelrich
Kim Gyldenkilde
Katrine Helman

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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Plejehjem

NU!

Siden sidst :
Vi har haft møde med ,Line Barfod
m følge d 24/4 på Grønlanske Handels Plads
Hvor vi fremlagde vores ønsker
ang Plejehjem ,her ,vi havde en
planskitse med ,så hun kunne se
hvor lidt det egentlig ville fylde på
pladsen ..Der blev talt meget frem
og tilbage og hun ville arbejde videre
med sagen …Kunne dog ikke give
os en dato for hvornår ,men efter
sommerferien !
Så vi ser frem til at høre fra hende !!!
Line Barfod mente ikke det ville
hjælpe ,hvis de blev bombarderet
m breve ang Plejehjem her !! Vi
foreslog det !!
Angående vores planlagte møde
,med jer Christianshavnere ,har vi
rykket det til Christianshavnerdagen i September ,da vi vil være tilstede som de andre år !!
Ved et bord og klar til at tale med
jer …
Der kommer osse politikere som vi
gerne vil indgå i dialog med !,
Så mød talstærkt op og stil spørgsmål
,så vi kan lægge pres på dem ,vedrørende plejehjem NU …
Vi ønske jer alle en dejlig sommer
.ses til september
Plejehjem Nu gruppen
Sendt fra min iPad

Striben
v/ Katrine
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Debat og Læs
Du flytter hjemmefra
Du flytter hjemmefra.
Det er nu!
Dét, du sku’!
Jeg ved det! Tiden den har overhalet solen,
når jeg ser på fotos på reolen.
Men jeg er mor endnu.
Du flytter hjemmefra.
Her står Far.
Trailer klar.
Du kører væk med barndommen på ladet.
Din livret damper efterladt på fadet.
Og jeg er mor endnu.
Du flytter hjemmefra.
Det’ i dag!
Står med flag.
Forsvinder bag en glasdør ud til flyet.
Jeg ved, du lander voksen og fornyet.
Men jeg er mor endnu.
Du flytter hjemmefra.
Støvler på.
I det blå.
Et sted derude venter dine dage
på, du griber dem, og ser tilbage;
ser, jeg er mor endnu.
Tekst: Anne Vad

Er EU-kommissærerne stupide?
Forskerne i FN’s klimapanel (IPCC) har i årevis
advaret om, at de menneskeskabte klimaforandringer kan få katastrofale
følger.
I denne sommer har de barske realiteter så ramt Europa. Udtørrede floder og
søer, naturbrande, afsvedne
marker, temperaturer op til
50 grader, den værste hedebølge i 500 år!
Man skal være ualmindelig
stupid for ikke at se nødvendigheden af at reducere
CO2-udledningen.
Hvad gør så EU i denne
faretruende situation? De
”grønvasker” gas og atomkraft. I begyndelsen af juli
vedtog et stort flertal i EUparlamentet et forslag fra
Kommissionen, der sætter
gas og atomkraft på listen
over ”bæredygtige” energiformer. Det er ikke ligegyldigt, om gas og atomkraft
bliver grønstemplet af EU.
Det åbner nemlig for, at
medlemslandene kan søge
om EU-støtte til gas- og

BLIV KLOG PÅ DIT BIOAFFALD
Tag med på studietur til
Hashøj Biogasanlæg
Onsdag 5. oktober - kl. 9 - 16

Program

Kl. 9.00 - afgang med bus fra Dronningensgade 55
Kl. 11.00 - rundvisning på Hashøj Biogasanlæg
Kl. 13.00 - frokost
Kl. 16.00 - ankomst til Christianshavn

Tilmelding

Send en mail til trine.hansen@a21.dk, senest 30/9.

atomkraftprojekter i deres
energiproduktion. Derfor
er der mange milliarder på
spil for gas- og atomkraftindustrien.
Vores hjemlige EU-tilhængere forsømmer ellers ikke
en lejlighed til at påstå,
at vi ”skal sidde med ved
bordet i EU” for at løse klimaproblemerne. Er de mon
mundlamme nu?
Naturligvis skal vedtagelsen
i EU ses i lyset af krigen i
Ukraine og energikrisen.
Men de katastrofale klimaændringer stopper jo
ikke, fordi der er krig. Tværtimod!

og EU’s politik udvikles. De
almindelige medlemmer
af EU-parlamentet er sat
i skammekrogen, og befolkningerne er sat udenfor
døren!
Det haster med at komme
ud af denne udemokratiske
Union! Indtil det sker, er der
brug for Folkebevægelsen
mod EU som vagthund i EUparlamentet.
GIV OS DERFOR EN
VÆLGERERKLÆRING,

så vi kan stille op til næste
EU-valg i 2024.
Det kan gøres her: https://
www.vaelgererklaering.dk/
om-partiet?election=eu&p
arty=87e1647b-c8d0-472ebe3e-fb3bdf210e9f
Folkebevægelsen mod EU,
Indre By/ Christianshavn
Hanne Micheelsen

EU-kommissærerne og topfolkene i Parlamentet er
ikke stupide. Til gengæld er
de i lommen på lobbyisterne.
Også fra gas- og atomkraftindustrien.
Ifølge EU’s grundlov, Lissabontraktaten, skal EUkommissionen være total
uafhængig. I virkeligheden
sidder lobbyisterne med ”ved
bordet”, når traktater skrives

Kom til byttemarked
i Christianshavns Beboerhus
Søndag 15. oktober 2022 kl. 10-14,
Dronningensgade 34

Giv hvad du har – tag hvad du kan bruge
Byt dit aflagte tøj og mindre ting, der stadig er i fin
stand, til hvad du kan bruge af andres medbragte
sager – gratis.
Entre: Dine egne medbragte bytteting.
Til byttemarked kan du møde
Plastikposefrit Christianshavn og
Miljøpunkt Indre By & Christianshavn.
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Hvad stiller vi op, hvis vandet kommer?
Christianshavns Lokaludvalg inviterer til et offentligt
selvhjælpskursus i, hvordan
man kan sikre sin bolig eller
sin ejendom imod oversvømmelse.
Christianshavns Lokaludvalg har taget initiativ til et
samarbejde med Teknik- og
Miljøforvaltningen og Beredskabsforbundet om at
afholde et offentligt kursus
i, hvordan man kan sikre
sin bolig, sin ejendom eller

lignende mod oversvømmelse og uvelkomment vand.
”Christianshavn er en bydel,
som er omringet af vand –
det er dejligt, men betyder
samtidig også, at bydelen er
særlig sårbar overfor bl.a.
stormflod og skybrud” siger
Asbjørn Kaasgaard, formand
for Christianshavns Lokaludvalg.
Under stormen Bodil i 2013
erfarede christianshavnerne,

hvor udsat Christianshavn er
overfor vandstigning. Mange
ejendomme fik oversvømmede kældre og stueetager,
og vandet i Christianshavns
Kanal var blot 10 cm fra at
nå ned i Metroen på Christianshavns Torv. Store dele
af Refshalevej og områder
på Holmen og Islands Plads
blev også oversvømmet.
”Klimaforandringer aktualiserer behovet for en klimatilpasningsplan – herunder

Gratis kursus i at Bo Vandsikkert
- vær forberedt, hvis vandet kommer

I samarbejder med Teknik- og Miljøforvaltningen og
Beredskabsforbundet inviterer Christianshavns
Lokaludvalg til et kursus i, hvordan man kan forebygge og
håndtere vandskader forårsaget af stormflod eller skybrud.
Tid og sted
Onsdag den 14. september, kl. 17 - 19
Hal C, mødelokale A og B, Arsenalvej 6.
Kurset er gratis, men kræver tilmelding.
Skriv til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk
senest den 9. september.

et værn mod stormflod og
skybrud. Lige nu er mange
klimatilpasningstiltag på
tegnebrættet i kommunen,
men det kan tage mange
år, før tiltagene bliver til
virkelighed”, siger Asbjørn
Kaasgaard.
Det er baggrunden for, at
lokaludvalget har taget initiativ til kurset ”Bo vandsikkert”, hvor frivillige fra
Beredskabsforbundet vil
undervise i, hvordan man

kan forberede sig på oversvømmelser og hvad man skal
være særligt opmærksom på,
inden vandet kommer.
”Vi håber, at kurset vil have
interesse for de christianshavnere, som er særligt
udsatte for oversvømmelse,
og at boligforeninger og
butiksejere m.fl. vil gribe
muligheden for at blive klogere på, hvordan man kan
forberede sig bedst muligt,
hvis vandet kommer”, siger
Asbjørn Kaasgaard.

Tilmelding
Kurset ”Bo Vandsikkert”
finder sted d. 14. september,
kl. 17-19, i Hal C, Arsenalvej
6.
Alle er velkomne til at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske per mail
til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.
Tilmeldingsfrist: fredag den
9. september.
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Christianshavnerdagen
Vær med til en af årets
hyggeligste dage på
Christianshavn
Søndag den 4. september
skruer Christianshavns
Lokaludvalg atter op for
hyggen i Sankt Annæ
Gade med årets bydelsfejring, Christianshavndagen.
Lokaludvalget er i disse
dage ved at få de sidste
aftaler på plads, så den
årlige fejring af Christianshavn kan finde sted med
alt lige fra politisk debat, til
musik, cirkus og foreningsrepræsentation. Igen i år

finder festlighederne sted
i Sankt Annæ Gade mellem kl. 11 og 16 – og alle er
velkomne.
Fortæl os om dit Christianshavn Temaet for dette års
Christianshavnerdag er
”Christianshavns Bydelsplan” og derfor vil man bl.a.
kunne møde lokaludvalgsmedlemmerne til en snak om
bydelens udvikling – ligesom
der også vil være politisk
debat med repræsentanter
fra Københavns Borgerrepræsentation om udviklingsperspektiverne for
Christianshavn set i lyset af

politikernes visionerne for
Københavns fremtid.
”Vi vil gerne høre, hvad der
ligger christianshavnerne
på sinde og hvilke temaer
de synes, der er vigtige at
få med i bydelsplanen for
Christianshavn”, siger Asbjørn Kaasgaard, formand
for Christianshavns Lokaludvalg. Han forklarer, at
bydelsplanen er et vigtigt
redskab og arbejdsgrund
for lokaludvalget de næste
fire år, og som bruges, når
lokaludvalget samarbejder
med politikerne i Borgerrepræsentationen og med
kommunens forvaltninger.
Se sorteringspunkter til
Christianshavnerdagen
Til Christianshavnerdagen
kan man se de såkaldte
sorteringspunkter, som forventes etableret i bydelen
i løbet af 2023. Sorteringspunkterne skal gøre det
lettere for christianshavnere
at sortere affald til genanvendelse.
Teknik- og Miljøforvaltningen er på pletten, og står klar
til en snak med alle interesserede om deres forslag til

Information
til beboere og
interesserede
3. kvartal 2022

placering af sorteringspunkterne på Christianshavn.
Aktiviteter for børn og barnlige sjæle
Der vil naturligvis også være
noget for børnene og barnlige
sjæle. Cirkus Aroma stiller
op med en cirkusforestilling
og en workshop, og så kommer Go Play med et hav af
forskellige udendørs spil og
utraditionelt legetøj for store
og små.
Butikkerne i gaden er inviteret til at tage del i arrangementet og til at bidrage
til den gode stemning ved
at rykke ud på gaden med
borde og stole eller andet.
”Vi ser frem til en god dag og
håber at se så mange christianshavnere som muligt”,
siger Asbjørn Kaasgaard,
Formand for Christianshavns Lokaludvalg – og gør
opmærksom på, at der også
er overrækkelse af Havnens
Pris kl. 13. foreninger og
butikker, langborde, kaffe
og kage mv. Bemærk gaden
vil være spærret for trafik
mellem kl. 9-18.
Hør Idahos nye single
Sangerinden Ida Klemann

Operaparken
Operaparkfonden er i fuld
gang med at etablere en park
med tilhørende underjordisk
p-anlæg syd for Operaen.
Denne folder er nr. 10 i en
række, der hvert kvartal indtil
medio 2023, vil holde jer –
områdets beboere og andre
interesserede – orienteret
om, hvordan byggeprojektet
skrider frem.
3. kvartal 2022 lukker vi råhuset med facader og
tag. Vi får de fire trappekerner ført op, og de sidste
to dækafsnit mod syd støbt. De støbes i slutningen
af juli.
Med venlig hilsen
Operaparkfonden

fra det legendariske 70-80ér
band Bifrost er ude med en
stærk ny single, indspillet med hendes nye band
IDAHO.
Den nye single “Derudefra“
er en genindspilning af sangen af samme navn, som
sammen med de to tidligere
guitarister fra Bifrost, John
Teglgaard og Mikael Miller,
har Ida Klemann, i en alder af 72 år, startet bandet
IDAHO, opkaldt efter hendes
Bifrost-sang af samme navn.

IDAHOs repertoire er bygget
op omkring sangerindens
sange gennem tiderne, og
bliver virtuost bakket op
af Andy Benz på bas og
den purunge trommeslager
Ragne Lund. Begge er markante musikalske profiler
fra Fristadens blomstrende
kulturlandskab.
Klemann skrev til albummet
”En Tro Kopi” – nu gendigtet
og genindspillet med denne
nye seje besætning.

Fakta

Klimasikring Godt kredsløb
I Operaparken hjælpes
regnvandshåndteringen på
vej af en let øget topografi og
grønne tage, som tilsammen
giver et større grønt overfladeareal. De stærke vinde,
der opstår ved vandet, ledes
over parkens løvtoppe, hvilket
sikrer læ.

100
Via broer fra indre by er det
nemt at komme til Operaparken. Cykelparkeringen får
plads til 100 cykler.

Det underjordiske
parkeringsanlæg og parken
på terræn udgør et både
økologisk og økonomisk
kredsløb. Ligesom regnvand
genanvendes til vanding,
finansierer indtægterne fra
parkeringen parkens drift
og vedligehold.

1.740 m2
En del af parken består af
tre store græsplæner på
i alt 1.740 m2.

Yderligere information om parken og det underjordiske
p-anlæg kan findes på www.operaparkfonden.dk

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Byggeriet

Projektsekretær
Marianne Wehlast
+45 2211 1476
marianne.wehlast@operaparkfonden.com

Byggeriet blev igangsat januar 2020 og strækker sig
foreløbig frem til juni 2023. Det er inddelt i fire faser og
omfatter følgende:

Byggeleder
Jesper Holm
+45 3056 8121
jesper.holm@operaparkfonden.com

Fase 1 Byggeplads, forberedende arbejder, arkæologi,
væg for byggegrube og udvidelse af øen.
Januar 2020 – december 2020

Direktør
Peter Poulsen
peter.poulsen@operaparkfonden.com
Operaparkfonden
c/o A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Esplanaden 50
1098 København K
CVR-nr. 41395028
Foto: Rasmus Degnbol

Fase 2 Byggegrube, arkæologi og opførelse af råhus.
Januar 2021 – august 2022
Fase 3 Opførelse af væksthus med beplantning og
aptering af p-anlægget.
Juni 2021 – april 2023
Fase 4 Anlægsarbejder – park, belægninger og
kajkanter.
August 2022 – juni 2023
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Debatprogram
På en mindre scene ved
Snorrebroen vil politisk kommentator Lars Trier Mogensen styrer tre politiske debatter om sager, der vedrører
Christianshavns udvikling.
1. debat: Gammel på Christianshavn, Kl. 12.00 – 12.30.
Christianshavn har i mange
år ønsket sig et plejecenter, men det er endnu ikke
lykkes at finde en placering og komme i mål med
ønsket til trods for, at der
både skulle være økonomi
og politisk velvilje til det. Så
hvordan er udsigterne til et
få opført et plejecenter med
plads til ca. 60 personer på
Christianshavn – og hvorfor
synes ønsket om et pleje-

center gang på gang at blive
nedprioriteret, når det er
kommunens målsætning,
at alle bydele skal have et
plejecenter?
Christianshavn har en
aldrende befolkning og derfor er det også relevant at
tale om byudvikling, som
sætter fokus på ældreliv
generelt mere generelt – i
og med at middellevealderen
også er stigende.
2. debat: Visioner for København – udviklingsperspektiver for Christianshavn
– 13.30 -14.15
Repræsentanter for kommunens tre største partier vil debattere visioner
for København og konkrete
udviklingsperspektiver for
Christianshavn. Udgang-

spunktet for debatten er
dels den forestående proces,
der skal føre til beslutningen
om Københavns Kommuneplanstrategi, og dels lokaludvalgets igangværende
arbejde med bydelsplanen

for Christianshavn.
Hvilke visioner har politikerne for København og
hvordan forestiller de sig,
deres visioner kommer til
udtryk på Christianshavn?
3. debat: Vandet kommer!

Stormflodssikring, skybrud
og grundvandstigning
Christianshavn er en bydel,
som er omringet af vand –
det er dejligt, men betyder
samtidig også, at bydelen er
særlig sårbar overfor bl.a.
stormflod og skybrud. Under
stormen Bodil i 2013 erfarede christianshavnerne, netop
hvor udsat Christianshavn
er overfor vandstigning.
Klimaforandringer aktualiserer behovet for en klimatilpasningsplan – herunder
et værn mod stormflod og
skybrud. Københavns Kommune vedtog i 2017 en stormflodsplan – men hvad er
der sket siden 2017 og er vi
blevet klogere på, hvad vi
gør, når vandet kommer på
uvelkomment besøg?

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.

PROGRAM (med forbehold for ændringer)
SCENEPROGRAM
Kl. 11.00: Velkomst og god formiddag
Kl. 11.05: Fællessang
Kl. 12.00: Debat: Gammel på Christianshavn
Kl. 13.00: Overrækkelse af Havnens Pris
Kl. 13.30: Debat: Visioner for København og udviklingsperspektiver for Christianshavn
Kl. 14.15: Musik: IDAHO
Kl. 14.45: Debat: Vandet kommer! Stormflodssikring, skybrud og grundvandstigning
Kl. 15.30: Musik: IDAHO
KL. 16.00: Tak for i dag

GADEPROGRAM
Kl. 11.30-12.30: Cirkusforestilling
Kl. 13.00-16.00: Cirkusworkshop
Kl. 12.30- 16.00: Go Play: Leg som din gamle farfar
Kl. 13.00- 16.00: Kravl ind i en brandbil og bliv introduceret
til førstehjælp
*Desuden gadeaktiviteter fra Christianshavns

Fase 2 og 3 — 3. kvartal 2022
Det store træ Ficus Alii ankom og blev plantet i bunden af
væksthuset under stor festivitas den 18. maj. Nu står det
indpakket og beskyttet, mens vi støber dæk og monterer
glas omkring det.

De næste par måneder bruger vi på at lave
væksthusets tagkonstruktion.

På ø-udvidelsen
har vi monteret
alle kajkanterne,
så nu starter
vi på at lægge
granithammeren,
som er den sten,
der ligger øverst,
og danner kajkant.

Vi etablerer jordvarme fra slutningen af august. Jordvarmen skal
bruges til opvarmning af væksthuset. På den måde sikrer vi den
fornødne effekt for at holde en
konstant temperatur i væksthuset
året rundt. Vores vandpumper,
belysning m.v. får energi fra
solceller på Operaens tag.

Når dækket i
Væksthuset, samt de
sidste to dæk over
p-anlægget er støbt, kan
vi kappe alle ankrene.
Så har vi nemlig al den vægt, vi
skal have, for at bundpladen i
p-anlægget bliver på sin plads.
Herefter kan anlægsgartneren
påbegynde sit arbejde med at
etablere selve parken.

Vi forventer at kunne fjerne
den ene af vores to tårnkraner
omkring 1. oktober.

Vi har afholdt
beboermøde med
Christianshavns
beboerforeninger.
Der er aftalt åbent
hus lørdag den
10. september.
Se hjemmesiden for
yderligere oplysninger
om arrangementet:
operaparkfonden.dk

Inde i atriet etablerer vi ventilation, som
skal blæse luft op langs glasset, så det
ikke dugger.
Vi er i gang med at etablere vandingssystemet ind til plantekummerne, ligesom vi trækker rør til kloak under køkken- og
wc-kerner samt forsyningsledninger til genbrugsvand. I
august starter vi på at grave bassiner til regnvandsopsamling fra Operaens tag. Herfra ledes det ned i en pumpebrønd
og pumpes over i to vandtanke, hvorefter det genanvendes
til vanding af beplantningen i væksthuset.

Illustrationer: Peter Heydenreich

Når vi har ståldelen fastgjort, kan taget lægges på, så de ni
store ovenlys kan monteres. De giver lys ned til træet og i
cafeen. Herefter kommer tagdækkeren og anlægsgartneren,
som laver grønt tag.

På broen over til Operaen har vi støbt fundamenterne,
og monteret søjler, så nu kan man se, hvordan
forbindelsesgangen snor sig. Ovenpå dem monterer vi
tagelementerne i et forløb efter hinanden fra broen hen
til trappekerne T4. Fra midten af september monterer vi
forbindelsesgangens glasvægge.

Den 16. juli har Red Bull vanen tro udspringskonkurrence fra Operaens tagudhæng. Der forventes 35.000
tilskuere. I tæt samarbejde med Red Bull har vi derfor
udarbejdet en sikkerhedsplan for arrangementet, bl.a.
med fire vagter på byggepladsen, som skal forhindre
uautoriseret adgang til pladsen.
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En af Københavns 5 bedste bagere ligger på Christianshavn
Lille Bakery (Refshalevej 213A, København K er
nomineret blandt Københavns fem bedste bagere.
De fremhæves for deres
gode brød, deres lækre morgen- og frokostserveringer
og specialiteten: deres Berliner Pfannkuchen. Smag
den og bliv afhængig for
livet. De fortjener at vinde,
men konkurrencen er hård.
Skulle de vinde og køerne
blive for lange, kan christianshavnerne glæde sig over

nærheden og chancen for at
stå forrest.
De øvrige nominerede er:
Albatross og Venner. Torvehallerne
Flere Fugle. Rentemestervej
57, København NV
Benji. Fælledvej 23, København N
Hart Bageri. Gammel Kongevej 109, Frederiksberg
Tekst: Susanne
Fotos: Henning

Da Christianshavn gik i sort

Når den dominerende
påklædning på øen bliver
sort, så ved vi, Copenhell er
over os. De kommer gående,
cyklende, få i bil ud til
Refshaleøen, hvor Ulven
de sidste aftener inden har
blinket forventningsfuldt.
De fleste vælger offentlig
transport i form af stuvende
fulde 2A’er, særtransporter
666 og havnebusser, og
denne ene gang om året
genopstår køkulturen ved
stoppestedet på Torvet. Her
hersker normalt alles kamp
mod alle.
Copenhells festivalgæster
er venlige og hensynsfulde.
Det mærkes i gaderne, og
det karakteriserer festivalånden. Foran scenerne
står man mange, men
holder afstand og lader an-

dre komme igennem. Her er
hverken øl-brusebade, fulde
dåser eller vodkaflasker i
luften og i hovederne på
publikum. Alle er der for
det samme: musikken og atmosfæren med ligesindede.
Der jubles, vises horn, Som
altid mødes alle generationer, og man veksler mellem
de mange scener og bands.
Scener og lydanlæg vender
bort fra naboøen med de
mange børnefamilier.
Musikken lukker ned til
tiden, festivalgæsterne
drager stilfærdigt herfra og
efterfølgende ryddes der op
på Refshaleøen.
Velkommen tilbage.
Tekst: Susanne
Fotomontage: Henning
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Naturklummen
Før 2010 var Christiania et
sted hvor, som når man gik
ind på området, tog en dyb
indånding og befandt sig
straks i en anden verden,
med fred og fuglesang.
Siden har byen invaderet
Christiania.
Det er derudover en af de
største turist magneter i
Danmark.
Er Christianshavn nu ved at
miste en stor bid af sin kreative grønne have, og dermed
sit særlige særpræg?
Et bredt flertal af partierne i
folketinget har stillet Christianitterne et ultimatum.
Enten skal der bygges 15.000
m2 Almennyttige boliger i
centrum.
Vi kan derved få alle vores
andre ønsker opfyldt, såsom
at købe voldanlægget og
administrerer dette som et
åbent artsrigt og rekreativt
område, og undgå at rive
mange huse ned.
Eller også mister vi alle
vores rettigheder på den fredede del, hvilke bla. vil sige
at vi skal rive huse ned, affolke “skoven” på sigt, samt
andre arbejdsrelaterede og
økonomiske trusler.
For 10 år siden købte vi
Christiania by inklusiv
15.000m2 bygge rettigheder,
så vi kunne udvikle vores by
efter behov og i eget tempo i
fremtiden, på den del som
ikke er fredet.
De byggeretter vil regeringen med det brede flertal nu
have fingrene i, i forbindelse
med at de vedtog en kæmpe

igform er ikke forenelig med
Christianias DNA med selvforvaltning af hele bydelen.

boligpakke for hele Danmark
i November 2021.
15.000 etage m2 svarer til
i størrelsesorden af 1/3 af
Papirøens nye byggeri.
I forvejen er befolkningstallet på Christianshavn
steget til ca. det dobbelte på
10 år, når Papirøen bliver
beboet. Christianshavnerne
vil dermed miste en god bid
af de grønne områder der
har været frit tilgængelige
indtil nu.
Vi har forslået at der kan
opføres 7500m2 i hele området i mindre bo enheder, som
kan indlemmes i vores struktur, men det har Staten pure
afvist. De VIL have opført
de 15.000m2 almennyttige
boliger på deres præmisser.
Deres tilbud vil betyde store
forandringer som ikke er til
at gennemskue.
De grønne områder på
Christiania (og havnen),
er i forvejen under stærkt
pres pga. det stigende befolknings grundlag samt
gæster der hænger ud, for
ikke at tale om den mas-

sive strøm af cyklister på
den halsbrækkende relativt
nye cykelrute over inderhavnen og igennem Christiania med mange farlige
ugennemtænkte sving, og
den stigende trafik til vands
i havnen.
Vil vi stadig kunne opretholde en bilfri by, for hvor kan
de nye beboere parkere deres
biler og hvor skal vi gøre
af trafikpresset i prinsesse
gade?
Vi har i mange år arbejdet
på at CA OOO er en grøn
antistress have
Forsvinder de tilgængelige
områder folk bruger til at
slappe af, sole sig, og gå
tur i ?
Indtil videre har Christiania
selv stået for vedligeholdelse af stier, så de mange
besøgene, og os selv kan
gå tørskoede på hele området. Hvordan skal dette så
foregå?
De siger Christiania skal
beholde sit særpræg, men de
vil have en by med blandede
boligformer.
Men den almennyttige bol-

Umiddelbart minder de 2
boligformer om hinanden i
og med vi bor til leje og ikke
kan sælge vores boliger, men
en almennyttig boligforening
vil være som at blande vand
med olie.
Der er mange løse ender i
deres såkaldte tilbud, som
vi SKAL svare ja eller nej
til allerede før avisen her
udkommer, pest eller kolera
vil vi kalde det.
Vi blev i Christianias frie
natur forening fornylig kontaktet af de andre foreninger
der kæmper for at bevare
de grønne områder i byen,
da problemet ikke er enestående i disse tider. Vi kunne
desværre ikke komme til en
stor planlagt demonstration,
da vi havde stormøde om
omstående problematik samtidig, men vi bidrog på deres
opfordring med en lille film
som kan ses Christiania1.
Der er turbulente tider.
Læs mere på: www.christianias-frie-natur.dk
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Stop for sandudlægning
mens klamt skum undersøges
Af Hanne Juul Nielsen
I foråret 2022 lå der i flere
perioder et tykt lag skum
på vandet i Margreteholm
Havn, hvor By og Havn
udførte sandarbejde. Først
forlød det fra By og Havn, at
skummet var ufarligt og fri
for giftstoffer. Det viste sig
at være en forkert vurdering,
lyder det nu fra udviklingsdirektør Ingvar Sejr Hansen,
By og Havn.
Vi tog omgående
prøver af skummet, og helt
imod vores erfaringer og forventninger, viste skummet
sig at indeholde forhøjede
miljøskadelige værdier. Vi
kender ikke den konkrete
årsag eller kilde til forureningen. Det sand, vi bruger til anlægsarbejdet, er
miljømæssigt rent. Der er
brugt sand, hvor der er indeholdt mindre lerpartikler.
Jeg vil ikke kaste mig ud i
gætterier, så vi afventer rapporten fra Cowi, før vi kommenterer på vores konkrete
handlinger, siger Ingvar Sejr
Hansen.

Kan du forstå, at beboere i
området bekymrer sig om
det skum, som de har oplevet
som klamt?
Det kan jeg sagtens
forstå, men som sagt kender
vi ikke den konkrete årsag,
Derfor har vi indtil årsagen er afklaret, stoppet al
yderligere sandudlægning
til anlægsarbejdet stillet i
bero indtil konsulentfirmaet
Cowi A/S har afleveret sin
miljørapport om skummet
og eventuelle konsekvenser.
Det sker senest i løbet af de
første uger af august.

Jeg tør næsten garantere, at den situation ikke
opstår og vi tager jo løbende
prøver, men ja: Vi reagerer
hurtigt, hvis vi kommer ud i
en ny situation, understreger
Ingvar Sejr Hansen.
Miljørapporten fra Cowi A/S
kan efter offentliggørelse
hentes på By og Havns
hjemmeside: https://byoghavn.dk/nyheder/

Hvordan undgår I, at der
igen kommer klamt skum i
Margreteholm Havn?
Skummet opstod i
forbindelse med sandudlægningen. Derfor har vi stoppet dette arbejde indtil en
nærmere årsag foreligger. Vi
holder skarpt øje med vandt
indtil da og regerer prompte,
hvis en ny situation opstår.
Så hvis jeg som borger kontakter jer og gør opmærksom
på nyt skum, så reagerer I
prompte?

Status projekt Lynetteholm
Projekt Lynetteholmen –
nu igen med store miljømæssige omkostninger for hav og
borgere
Det såkaldt uskadelige grå
skum, der pludseligt oversvømmede Margretheholm
Havn som resultat af anlægsarbejdet, viste sig at
være fyldt af tungmetaller.
Ødelæggelsen af den lille
havns smukke indsejling er
snart fuldbyrdet med en tung
lastbilvej tværs over havnen.
Projektet kører således videre på trods af forurening og skader på Øresund,
protester fra borgere, fra
borgmestre, fra vores svenske nabo.
Og er det mon gået op for
københavnerne, hvor stor
skade Københavns Havn
kommer til at lide? Den
historiske havn reduceres
til et havnebassin med en
smal indsejling, et indespærret Trekroner og udsigt til
en skyline i stedet for den
åbne Øresundsudsigt fra
Langelinie.
Efter en aftale med Sverige
er By og Havn gået med til
en uvildig miljøundersøgelse
af effekten af Lynetteholm
på vandmiljøet i Østersøen.
Konklusionen i den Hollandske undersøgelse er,
at etableringen af Lynetteholm kan blokere for 0,5%
af vandgennemstrømningen.
Dette har fået 17 foreninger
til at gå sammen og indgive en klage til EU. Foreningerne understreger bl.a.

at i henhold til EU’s SMV/
EIA direktiver samt FNs
Espoo-konvention, så skal
nabolandene høres, hvis et
projekt kan påvirke dem.
Der er således tale om foreninger fra alle lande omkring Østersøen.
De er 3 initiativtagere til
dette er:
Coalition Clean Baltic.
Mikhail Durkin, Executive
Secretary.
Danmarks Naturfredningsforening. Maria Reumert
Gjerding, Præsident
Klimabevægelsen i Danmark. Frederik Sandby,
Sekretariatsleder
De resterende 14 organisationer er:
The Swedish Society for
Nature Conservation. Karin
Lexén, Secretary General
Finnish Association for Nature Conservation. Tapani
Veistola, Executive Director
BUND Schleswig Holstein.
Ole Eggers, Director
Green Foundation GAIA,
Poland. Jakub Skorupski,
dr. inz.
Lithuanian Fund for Nature. Edmundas Greimas,
Director
WWF Baltic Ecoregion Programme. Johanna Fox, Director
Greenpeace Nordic. Mads
Flarup Christensen, Executive Director
Deutscher Angelfischerverband. Florian Stein, Fachreichleiter

Swedish Anglers Association. Sten Frohm, Secretary
General
Danmarks Sportsfiskerforbund. Lars Rasmussen, CEO
Dansk Ornitologisk Forening
/ BirdLife Denmark. Egon
Østergaard, Chairman
Dansk Sejlunion. Christian
Lerche, Director
Dansk Jægerforbund/Danish
Hunters Association. Claus
Lind Christensen, Chairman
Byen for Borgerne - Stop
Lynetteholm. Lone Johnsen.
Tekst og foto: Henning
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Mandecentret forlader Christianshavn
Af Kim Gyldenkvist, fotos
og tekst
Efter at have holdt hus i
Oven gaden Neden vandet
i 16 år har Mandecentret
valgt at flytte væk fra Christianshavn.

også mulighed for at tilbyde
mænd en midlertidig bolig
til de har fået orden i deres
forhold.
Farvel til Christianshavn
Pladsmangel årsag til flytning

skulle flytte fra Christianshavn. Mandecentret har
været inde i en udvikling,
hvor der til at begynde med
i 2006 var et center, nemlig
det på Christianshavn. I dag
er 7 centre fordelt over hele
landet. Og kapaciteten på
beboere er steget fra 10 til
110 i samme periode.

er 60 år og efter at være gået
konkurs med en etiopisk
restaurant, gennemgået en
svær skilsmisse og haft en
blodprop i hjernen stod han
pludselig i en situation som
hjemløs. Sagsbehandleren
i hans kommune gav ham
en liste over de herberger,
der eksisterede i og omkring
København.
Isayas har fået god hjælp på
Mandecentret

af alkohol og stoffer et
gennemgående træk. Isayas
fortæller, at han også i den
periode begyndte at drikke
en del vodka. Men så var der
en på herberget, som fortalte
ham om Mandecentret. Han
henvendte sig og de havde
en plads.
Det var anderledes. Her var
der en nultolerance over for
alkohol og stoffer. Bl.a. fordi
der også skulle være plads

-Jeg er så glad, siger Isayas.
Christianshavn noget særligt
I forhold til flytningen
fortæller Direktøren Jacob,
at forholdet til udlejeren har
været afgørende og han har
en rigtig god fornemmelse af
Lærernes fagforening, som
ejer bygningen i Købmagergade. På Christianshavn var
det Pitzner, som var udlejer.
De var også virkelig støttende i begyndelsen, hvor
økonomien var svingende.
For direktøren vil Christianshavn altid stå for noget
helt særligt. Der er en særlig
stemning i den bydel, og det
kommer han til at savne.
Det har ikke været muligt
at få oplyst hvem der flytter
ind i lokalerne som Mandecenteret forlader.

Jacob Astrup, direktør for
organisationen af Mandecentre, der i dag har syv
centre over hele landet

Mandecentret er en selvejende institution. Centret
tilbyder hjælp og rådgivning
til mænd, som på den ene eller anden måde er i krise. De
stiller faciliteter til rådighed
for en række frivillige rådgivere som socialrådgiver, advokater og psykoterapeuter
for mænd i krise. Centret har

Tirsdag den 21. juni valgte
man at flytte aktiviteterne til
ny adresse i Købmagergade
9. Direktøren for Mandecentrene er Jacob Astrup. Han
har været direktør for Mandecentret i 4 år og kommer
fra en stilling som advokat i
bankverdenen. Jacob Astrup
fortæller, at det ikke var med
god vilje at Mandecentret

Jacob fortæller at kapaciteten på Christianshavn
allerede for flere år begyndte
at blive for snæver og at
man siden har ledt med
lys og lygte efter et sted på
Christianshavn. Det har
ikke været muligt at finde
et sted af passende størrelse.
Til sidst fandt man lejemålet
i Købmagergade.
Det er ikke det samme,
men vi var nødt til at flytte,
fortæller Jacob Astrup.
Fra mandecenter til egen
bolig
Isayas Kidane har været beboer på mandecentret. Han
er meget glad for den hjælp
han har modtaget der. Isayas

Foto af Isayas Kidane
-Det var en svær tid, beretter
Isayas. Herbergene åbnede
klokken 21 om aftenen og
man skulle være ude klokken 9 om morgenen. Man var
ikke sikker på at få en seng,
når man kom om aftenen.
Det afhang af, hvor mange
der dukkede op. Så Isayas
var mange gange nødt til
at overnatte andre steder.
Det kunne være på bænke i
parker og lignende.
Mange af dem som kom på
disse herberger kæmpede
med en masse problemer
og i kølvandet var misbrug

til børn. Her fik Isayas et
rum som var hans. Og en
kontaktperson som kunne
støtte ham i hans kontakt
med myndighederne.
Den 1. august blev Isayas
indstillet til førtidspension
og 14. dage før fik han en
lille lejlighed i den kommune
han kom fra.
Efter at have boet 1,5 år på
Mandecentret glæder Isayas
sig til at flytte i egen bolig.
Den er ikke stor men det er
hans og den ligger ikke langt
fra hvor hans børn bor så
det bliver muligt at se dem
oftere. -

Forfattersamtale med
Vilma Sandnes Johansson
Christianshavns Bibliotek får besøg af forfatter
og christianshavner Vilma
Sandnes Johansson, der i
samtale med litteraturformidler Anja Majbritt Brygmann vil fortælle om hendes
debutroman ”Tænk ikke på
mig” der udkom på forlaget
Gutkind i Januar.
Vilma Sandnes Johansson (f.
2000) dimitterede fra Christianshavns Gymnasium i
2019 og har med udgangspunkt i sit eget liv skrevet
om at vokse op med døden
helt tæt inde på livet.
”Tænk ikke på mig” er en
utrolig rørende, rå, ærlig og
overrumplende coming of
age - fortælling.
Vilma er lige fyldt 13 år.
Krop og identitet er under
forandring, og netop som
veninder, kærester, fester og

musik skal til at være livets
nye omdrejningspunkt, får
hendes mor konstateret
uhelbredelig kræft. Lægerne
giver hende 6 - 48 måneder
tilbage at leve i. Sammen og
hver for sig forsøger datter
og mor at leve et så almindeligt liv som muligt, samtidig med at de begge prøver
at forholde sig til at skulle
miste og mistes.
Politiken (Ida Dybdahl)
skriver om romanen: “En
stor og lysende bedrift ...
Vilma Sandnes Johansson er
usædvanlig god til at skrive
rum og atmosfærer meget
konkret frem, nogle gange
blev jeg helt forbløffet over,
hvor meget bittesmå scener
ramte mig ... Jeg har tænkt
på Tænk ikke på mig hver
dag, siden jeg læste den.”

M a r i a
S j ø b l o m
(Lektørudtalelse):”En stærk,
vedkommende og rørende
autofiktiv roman om sorg,
død og identitet. Forfatteren
beskriver hudløst ærligt de
svære følelser og er ikke
bange for at tage fat på den
vrede og afmagt, der også
gemmer sig i et sorgforløb ...
En guldgrube af viden, for
de der ikke selv har gennemlevet sorg og et stærkt vidnesbyrd for de, der har.”
Arrangementet er gratis og
afholdes på Christianshavns
Bibliotek Onsdag d. 5. Oktober kl. 19
(fotograf: Lea Meilandt)

Christianshavneren nr. 6 / September 2022

12

Christianshavns
Beboerhus
SEPTEMBER 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

Torsdag 1/9
Jordskok og kartoffelsuppe og ovnstegt
sejfilet med pancetta

Onsdag d. 31/8 kl. 20.00. Entré 80 kr

Tirsdag 6/9
Ovnstegt kylling med chorizo, chili,
tomater og hvide bønner med hvidløg og
persille
Torsdag 8/9
Svampefyldte pandekager med urter og
vesterhavsost
Tirsdag 13/9
Teriyaki marineret gris stegt med sprøde
grøntsager og ingefær. Basmatiris

Copenhagen Clarinet Choir
+ Blomsten

Copenhagen Clarinet Choir fejrer udgivelsen af deres debutalbum og
spiller release-koncert på Christianshavn Beboerhus. Albummet ‘Organism’ udkommer digitalt den 1. september 2022 på År & Dag-pladeselskabet, og vinylen vil være tilgængelig til eksklusivt forsalg
ved denne koncert. Samme aften spiller også trommekvartetten Blomsten.
Fredag d. 2/9 kl. 21.00. Forsalg 100 kr

Loke Rahbek & Frederik Valentin
// Evil House Party

Torsdag 15/9
Spinat og løgtærte med feta og
cherrytomater, med eller uden bacon
Tirsdag 20/9
Tikka Masala med aubergine, kartofler,
tomater, chili, gule linser og kikærter.
Chutney og yoghurt med urter
Torsdag 22/9
Korianderbagt laks med Hokkaido, abrikoser
og mynte i kokosmælk
Tirsdag 27/9
Pasta al Pomodoro med friske tomater, rød
peber, hvidløg, basilikum og olivenolie.
Frisk revet parmesan
Torsdag 29/9
Marokkansk kyllingetagine med Ras el
hanout, syltede citroner og mandler.
Couscous med mynte
- 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: 95 kr, Børn: 45 kr

Med en baggrund i den grænsesøgende rock og industrial-musik og et
udgangspunkt i en kunstnerisk sjælesøgende melankoli sammenvæver
Valentin og Rahbek et lydbillede, der blander det digitale og analoge, men også tør bevæge sig ud af den ofte kølige sindsstemning.
Til efteråret udkommer deres 3. fælles album “Together”, og det er
bl.a. materialle fra det album de vil spille denne aften.
Evil House Party er Emma Acs og Jacob Formanns musikalske projekt.
En melankolsk type dansemusik, der har fået mærkatet “depressive
eurodance”, og som både er glat, skinnende, højstemt og på samme
tid indhyllet af mystik.
Lørdag d. 3/9 kl. 19.30.

Sensommerkoncert

Nikkeldyr - Heimat - MJÖLK. Mere info på vej
Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:
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Fredag d. 9/9 kl. 20.00. Entré 80 kr

Polyfeen live

Danmarks ældste psych-rock band lader syren dryppe i store grønne
dråber over Christianshavns Beboerhus.
Lørdag d. 17/9 kl. 20.00. Entré 100 kr

Chimbo´s Revival

Chimbo´s Revival er igen på banen
med deres festlige Rock´n´Roll
show,en sjov blanding af musik
fra Rockens barndom og lidt
stand-up comedy.
Fredag d. 23/9 kl. 20.00. Entré 80 kr

Little Village Country Music Club
Feat. Fistful Of Dollars. Country music ‘n good times.
Lørdag d. 24/9 kl. 20.00. Entré 100 kr

Jesper Hedegaard Bossa 3

Den internationalt anerkendte pianist, komponist og kapelmester
Jesper Hedegaard, som vandt prisen Troféu Caymmi Bahia i Salvador Brasilien, er tilbage i Danmark efter 3 år i Portugal og
præsenterer, sammen med Rômulo Duarte på bas og Jacob Melchior på
trommer, verdenskendte Bossa Novaer af Antonio Carlos Jobim, Carlos Lyra, Baden Powell og andre store brasilianske komponister.

Faste aktiviteter
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

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

Tirsdag d. 27/9 kl. 20.00. Gratis entré - donationer modtages!

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

Den månedlige jam er tilbage, og du er inviteret!

Lokaler m.m.

Django jam

Lørdag d. 8/10 kl. 14.00. Gratis Entré

Breaking i Beboerhuset 2022
14:00 - 16:30 Kids Battle
19:00 - 22.30 Main Event
22:30 - 00:30 Backyard Juice

Lige adgang til musikscenen!

Christianshavns Beboerhus arbejder sammen med foreningen SHOCK
for at åbne musikscenen for musikere i Danmark med anden kulturel baggrund. Med støtte fra bl.a. Tuborg Fondet ønsker vi 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:
Kirstine Fagerlund Hvidegaard

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 + 20
kr pr. person i timen (ved undervisning/erhverv 25 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest

Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem
13.00 - 17.30.

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.

Kirstine Fagerlund Hvidegaard, arkitekt bosat på 23. år på Christianshavn,
udstiller værker i akvarel i september måned på Christianshavns beboerhus.
Male-interessen kom med fra barndomshjemmet og er blevet forfinet med årene.
Motiverne er blandede, men oftest indenfor kategorierne; by-, vand- og
-landskaber. Enkelte portrætter sniger sig dog indimellem ind.
Stilen er naturalistisk og sammenhængen i Kirstines arbejder er ‘lag på
lag’ og et ‘stædigt fokus på lys. At få motivets lys frem i billederne,
gennem arbejdet med skyggen, er hendes fornemmeste opgave.
Kom selv og bedøm, om du kan finde lyset i hendes illustrationer en dag i
september måned.
Fernisering i Caféen d. 2/9 kl. 16-18
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Strandgade 27B kl. 13.50.
Efter rundvisningen går vi
til Christians Kirkes have,
hvor vi drikker kaffe.

Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester
Søndag d. 4. september
Højmesse klokken 10.30
v/ Marlene Lindsten
Lørdag d. 10. september
Dåbsgudstjeneste klokken
10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Lørdag d. 10. september
Dåbsgudstjeneste klokken
12.00
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 11. september
Højmesse klokken 10.30
v/ Lars Sandbeck
Lørdag d. 17. september
Dåbsgudstjeneste klokken
10.30
v/ Marlene Lindsten
Søndag d. 18. september
Højmesse klokken 10.30
v/ Marlene Lindsten
Det Kongelige Danske
Musikkonservatorie kor
deltager
Søndag d. 25. september
Højmesse klokken 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Natkirken i september
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. 2. september
v/ Susanne Møller Olsen og
cand. theol. Tine Bøge
Second Sun/ Jacob Rasmussen. Ambient elektronisk
musik komponeret og fremført særligt til det smukke
kirkerum.
Fredag d. 9. september
v/ Finn Damgaard
Stilhed og musik
Fredag d. 16. september
v/ Susanne Møller Olsen
Jacob Høgsbro og Jesper
Nordal Duo
Fredag d. 23. september
v/ Marlene Lindsten
Skriveværksted ved forfatter og journalist Roberta
Montanari.
Aftenens tema er høst.
Tilmelding til Susanne
Møller Olsen på smo@km.dk

Torsdag d. 29. september
kl. 19-21:
Opgangen - forfatterforedrag
v/ Nauja Lynge
Med Vor Frelsers tårn
som nabo bor grønlandske
Elise og Solveig, der er fra
Færøerne - og de gør begge
deres bedste for at skjule
deres ophav. Men en dag
sker der noget, som tvinger
dem til at tage stilling til,
om de vil blive ved med at
leve på sidelinjen i deres
egen tilværelse. Og gennem
denne, Elises og Solveigs
fortælling, udfordrer forfatter Nauja Lynge læserne til
at tage stilling til, hvordan
vi gør op med at fastholde
andre i negative stereotyper.

Fredag d. 30. september
v/ Susanne Møller Olsen
Stilhed og musik

NYT fra kirken

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.

Vor Frelsers Kirke tilbyder babysalmesang. Der er
startet hold 16. august 2022
men du kan stadig nå det.
Læs mere på hjemmesiden
www.vordrelserskirke.dk/
babysalmesang eller send
en mail til babysalmesang@
vorfrelserskirke.dk

Lyder det som noget for dig,
så kontakt sognepræst og
leder Natkirken
Susanne Møller Olsen på
smo@km.dk eller på tlf:
40429490
Koncerter
I september spiller Lars
Sømod og Peter Langberg
de skønneste toner fra klokkerne. Det er hver fredag
klokken 15.00 Lyt med fra
Voldene, fra kanalens moler
eller dit yndlingssted på
Christianshavn.
Fredag d. 2. september klokken 15.00
Klokkekoncert med Lars
Sømod.
Fredag d. 9. september klokken 15.00
Klokkekoncert med Lars
Sømod.
Fredag d. 16. september
klokken 15.00
Klokkekoncert med Peter
Langberg.
Fredag d. 30. september
klokken 15.00
Klokkekoncert med Lars
Sømod.

Babysalmesang

Sandsten
Kirkens vidunderlige sandstensornamentering mod
Prinsessegade renoveres i
2023. Forberedelserne er i
gang. Tirsdag den 2. august
blev sandsten og de fire evangelister på kirkens tårn inspiceret fra en meget høj lift.
Vor Frelsers Kirke har fået
tilsagn om maksimalbeløbet
på 4 millioner kroner til at
forsætte renoveringen af
kirkens sandstensudsmykninger. Ministeren motiverer
tilsagnet således: “Vor Frelsers kirke blev, efter flere
forsøg på at opføre en kirke
til den nye bydel Christianshavn, opført 1681-96.
Efter bevilling af Christian
V blev arkitekt Lambert van
Havens projekt realiseret

med en korskirke i nederlandsk barokstil, hvor især
storpilastre og sandstensudsmykninger har en markant indflydelse på kirkens
udtryk. Kirken afsluttedes
først endeligt med Laurids
de Thurahs spiralformede spir i 1752.............. Vor
Frelsers kirke har med sit
karakteristiske tårn en særlig plads i det københavnske bybillede, og den er at
regne som en af landets mest
betydningsfulde kirkebygninger. Således er kirken af
enestående lokal og national

betydning, og med tanke på
sandstensudsmykningernes
yderst dårlige bevaringstilstand må Vor Frelsers sogns
menighedsråds anmodning
anses som værende absolut
støtteværdig”.
Ny administrativ leder
Morten Predstrup afløser
Kim Røssell som administrativ leder ved Vor Frelsers
Kirke. Morten kommer fra
en stilling som salgs- og
marketingchef i Bibelselskabet, hvor han har været i
elleve år. Desuden sidder
Morten i Store Magleby
sogns menighedsråd, hvor
han blandt andet er kasserer. Morten kommer med en
bred erfaring fra det private

Andre aktiviteter
Menighedsplejens program:
(Man kan finde trykte
eksemplarer i kirken, på
hjemmesiden og på kirkekontoret)
Tirsdag d. 13. september kl.
14-16:
Udflugt: Rundvisning i “kunstens fødested”
Siden 1986 har Gammel
Dok Pakhus huset Statens
Værksteder for Kunst og
Håndværk. Direktør Frederik Hardvendel tager os
denne eftermiddag med på
rundvisning i huset, der ved
åbningen fik tilnavnet “kunstens fødested”. Vi mødes ved

Morten Predstrup

erhvervsliv og med en uddannelsesmæssig ballast
som historiker og erhvervsøkonom. Privat bor Morten
i Ørestad Syd (8Tallet) og
har siden 1995 været gift
med Isabel Calabuig, der er
biolog og ansat ved Statens
Naturhistoriske Museum.
”Jeg glæder mig til at møde
de mange samarbejdspartnere som Vor Frelsers Kirke
helt naturligt har. Det er
en markant kirke både på
Christianshavn og nationalt, med rigtig mange muligheder, vi sammen skal
udvikle”.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens aktiviteter står i denne efterårssæson i kunsten og
kunstnernes tegn - under
overskriften “Kunstnernes
Christianshavn”.
Hvor intet andet er nævnt,
finder arrangementerne
sted i Stanley’s Gaard, St.
Søndervoldstræde 2.
Deltagelse i almindelige
arrangementer (nytårskur
og sommerudflugt undtaget)
koster 30 kr., som betales
kontant eller med Mobile
Pay på dagen, og som går
til Menighedsplejens sociale
arbejde.

I efteråret inviterer Christians Kirke dig inden for
til store tanker i uformelle
rammer, hvor alle kan være
med, når vi afholder salon
ved sognepræst Pia Søltoft.
Første gang er torsdag d.
6/10, hvor temaet er ordentlighed.
Aftenen indledes med
et oplæg ved Pia Søltoft.
Herefter følger en times
gruppedialog i kirkens loger. Dialogen foregår på
baggrunden af fastlagte
spørgsmål, som de enkelte
grupper får udleveret efter
oplægget.

Fra kl. 19.30 til 20 er der
lidt til sulten og tørsten i
form af en sandwich/lette
snacks samt et glas vin eller
vand. Vi runder af med en
fælles opsamling og siger tak
for i aften senest 20.30.
Deltagelse koster 50 kr.,
og forudgående tilmelding
og betaling sker via kirkens hjemmeside, Christianskirke.dk

12 måneder?
Så er du velkommen til
babysalmesang i Christians
Kirke. Holdet løber over 8
fredage fra kl. 10.30-11.30,
og det er gratis at deltage,
men kræver tilmelding.
Første gang er fredag d. 7/10,
men tilmeldingen er åben vi
nu på Christianskirke.dk,
og pladserne fordeles efter
først-til-mølle.

Babysalmesang ved Inga
Strøm
Er du forælder til en musikglad størrelse i alderen 2 til

Tirsdag 13/9 kl. 14-16
Udflugt med Menighedsplejen: Rundvisning i “kunstens
fødested”
Sæsonen åbnes med en
rundvisning i Statens Værksteder for Kunst og Håndværk med efterfølgende kaffe i Christians Kirkes have.
Vi mødes 13.50 på adressen Strandgade 27B.

Christians Kirke
Gudstjenester og
menighedsrådet
Søndag 4/9 kl. 10
12. s. efter Trinitatis
Højmesse v/Claus Oldenburg
Søndag 11/9 kl. 10
13. s. efter Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft
Søndag 18/9 kl. 10
14. s. efter Trinitatis
Højmesse v/Claus Oldenburg
Søndag 25/9 kl. 10
15. s. efter Trinitatis
Højmesse v/Pia Søltoft
Søndag 2/10 kl. 10
16. s. efter Trinitatis
Højmesse v/Claus Oldenburg
Menighedsrådsmøde 20/9
kl. 17.30
Alle er velkommen på
menighedsrådets åbne
møder. De finder som udgangspunkt sted i Stanley’s
Gaard, St. Søndervoldstræde
2, men orientér dig gerne på
hjemmesiden forinden ift.
eventuelle ændringer.
Koncerter
Lørdag 27/8 kl. 17
Langgaard Recital for violin
og klaver
Gunvor Sihm, violin, og
Berith Johansen Tange,
klaver. Fri entre.
Mandag 5/9 kl. 19.30
Det danske Ungdomsensemble: Sæsonåbning i Kammermusikfestivalen af 1887
Dørene åbnes for Kammermusikforeningen af 1887’s
134. sæson med koncert med
DUEN – Det danske Ungdomsensemble med dirigent
Morten Ryelund i spidsen.
DUEN er et kreativt musikalsk forum for strygertalenter i alderen 17-27 år.
Ensemblet spiller i mange
forskellige konstellationer,
og repertoiret spænder fra de
store klassikere til nyskreven musik.
Koncerten er arrangeret
af Kammermusikforeningen
af 1887.
Medlemmer af foreningen

har fri entré til koncerten.
Løssalgsbilletter for ikkemedlemmer købes i døren
for 150 kr. - gratis adgang
for børn og studerende.
Onsdag 7/9 kl. 19
Klaverrecital med Nina
Kavtaradze
På programmet er bl.a.
værker af Chopin, Ravel,
Prokofjev og Brahms samt
Kavtaradzes egen komposition, Nostalgisk tango. Fri
entre.
Tirsdag d. 20/9 kl. 19
Steinway prisvinder-koncert
Oplev blandt andre det
unge stortalent Valdemar
Wenzel Most ved Steinway
prisvinder-koncerten denne
aften i Christians Kirke. Fri
entre.
Torsdag d. 22/9 kl. 19
DKDM’s fløjteklasse
Koncert med DKDM’s talentfulde fløjtenister. Fri
entre.
Mandag d. 26/9 kl. 20
Vokalensemblet Nye Toner
Under kyndig ledelse af
kirkens organist, Søren Johannsen, inviterer vokalensemblet indenfor til koncert. Fri entre.
Mandag d. 3/10 kl. 19.30
Kammermusikforening af
1887: DRSO’s blæserkvintet
Oplev Danmarks Underholdningsorkesters
blæserkvintet ved aftenens
koncert, der er arrangeret
af Kammermusikforeningen
af 1887.
Medlemmer af foreningen har fri entré koncerten.
Løssalgsbilletter for ikkemedlemmer købes i døren
for 150 kr. - gratis adgang
for børn og studerende.

Torsdag d. 29/9 kl. 19-21
Opgangen: Forfatterforedrag
med Nauja Lynge
Med Vor Frelsers tårn
som nabo bor grønlandske
Elise og Solveig, der er fra
Færøerne - og de gør begge
deres bedste for at skjule
deres ophav. Men en dag
sker der noget, som tvinger
dem til at tage stilling til, om
de vil blive ved med at leve
på sidelinjen i deres egen
tilværelse.
Gennem denne, Elises og
Solveigs fortælling, udfordrer forfatter Nauja Lynge
læserne til at tage stilling
til, hvordan vi gør op med at
fastholde andre i negative
stereotyper.
Kom med og hør Nauja
Lynge fortælle, hvordan hun
bruger kunsten og Christianshavn som ramme til at
kaste et kritisk blik på en
ofte overset problematik.
Aftenen er arrangeret i
samarbejde med Christianshavns Bibliotek.
Saloner, foredragsrække
og babysalmesang i efteråret
Fyraftenskursus ved Claus
Oldenburg
Kristendommen - Princip og
Historik
Over 12 fyraftensarrangementer tager sognepræst
Claus Oldenburg os med op
gennem Kristendommens
historie, de monoteistiske
religioners rod og udvikling
og den gensidige påvirkning,
som jødedom, kristendom og
islam har haft på hinanden.
Første gang bliver tirsdag
d. 13/9 kl. 17.30-18.30.
Dagens tema: Polyteismen som forudsætning for
de monoteistiske religioner.
De enkelte arrangementer
er åbne for alle interesserede, deltagelse er gratis, og
der er ingen forudgående
tilmelding. Sted: Kirketjenerboligen til højre for kirkens
hovedport.
Saloner ved Pia Søltoft:
Hvad er ordentlighed? Og
hvad forstår du ved forsyn
og skæbne?

Den tørre sommer har været en prøvelse for kirkehavens planter, der står en smule
mindre farvestrålende nu end her i slut juni. Trods varmen er renoveret af kirkens tårn
fortsat for fulde omdrejninger, og den øverste del af stilladset er nu væk. Et andet spor
efter de seneste ugers arbejde er et helt nyt kunstværk i kirkehaven - et flot, sammenhængende stykke af de gamle sandsten, der nu er hængt som minde for renoveringen. Fotos:
Johanne Elisa Fjordside
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Blocs & Walls klatrehals lejekontrakt udløber – forny den!
Ganske vist udløber lejekontrakten først i 2027, og Refshaleøens Ejendomsselskabs direktør, Jes Transbøl,
erklærer sig positiv over for
foreningens forbliven. Det
er til gengæld også forudsætningen for klatrehallens
fortsatte eksistens. Bevarelse af denne klatrehal er
vital for klubbens eksistens
og for udviklingen af klatring i Danmark.
Siden 2013 har Dansk
Bjerg- & Klatreklub/Blocs
& Walls været en kæmpe
attraktion på Refshaleøen.
B & W’s gamle længe er
Nordeuropas største klatrehal, og brugerne kommer til
fra nær og fjern. Her er ca.

2.000 medlemmer og 100.000
indtjekninger om året.
Når man ser sig om i den
enorme hal, forstår man
hvorfor. Her er klatreudfordringer af enhver art
og mange af dem. Der er
investeret knap 20 millioner
i denne veludstyrede hal,
og derfor ønsker klubben at
forblive i bygningen. Med en
beløbsstørrelse som denne
er det udelukket at etablere
alternativ facilitet for egne
midler, fortæller ildsjælene
bag denne imponerende
bedrift.
Og en klatrehal må Refshaleøen fortsat have efter
2027. København har ikke
tilstrækkelige idrætsfacili-

teter for børn og unge. Hos
Blocs & Walls prioriterer
man børn og unge under
skyldigt hensyn til voksengruppen. Der er godt 20 hold
med i alt godt 200 deltagere.
Majoriteten er børn og unge.
Pt. er alt udsolgt, og der
oprettes ikke ventelister.
Man opfordres i stedet til at
holde øje med www.dbkk.dk ,
hvor ledige pladser udbydes.
Prisen for et hold er 1000 kr.
pr. sæson (et halvt år).
Hallen er for alle. Den
yngste er 3 år, den ældste er
74. Man kan klatre på hold:
begynder, talent og elite.
Der trænes også på konkurrenceniveau med deltagelse
og fine resultater rundt om
i verden. Imponerende nok
tæller klatrerne også paraatleter.
Selv på en hed sommerdag
er der livlig aktivitet. En
klatrer er på vej op ad den
15 meter høje væg via en
svær rute. Her klatres med
reb, og sikkerheden er i top.
Den erfarne klatrer når på
ubesværet og elegant vis toppen og firer sig så ned igen.

Det ser så let ud. En far og en
lille søn er ved at forberede
rebklatring på en anden væg.
De klargør udstyr, mens de
glade taler sammen. Her
er sværhedsgrader for alle
niveauer og aldre. To unge
fyre er ved at træne bouldering, klatring uden reb, men
til gengæld begrænset højde
og madras til underlag. En
erfaren klatrer står ved siden
af og giver gode råd om valg
af greb og placering af fødder,
og på skift tager de to turen
op og springer så derfra ned
på madrassen. Stemningen
er slående, her er latter,
hyggesnak og glæde ved at
bruge kroppen, tilfredshed
over fremgang.
Klatring er god træning
på flere parametre: det styrker muskler, koordination
og balance. Også mentalt
er der gevinster i form af
krav til overblik, strategi og
tålmodighed. Endelig er der
det sociale aspekt, som Aia,
9år, fremhæver, for det er så
sjovt at tale med de andre
på holdet og gøre tingene
sammen. Aia elsker sine kla-

tretimer. Denne kærlighed
startede med en rutsjebane,
som man kun kunne komme
op på ved at klatre, så det
blev hun nødt til, hvis hun
ville nyde rutsjeturen. I dag
klatrer hun i hal med reb
på et hold under kyndig instruktion. Hun siger ”Alting
er godt ved klatring, man får

gode armmuskler, og der er
nemme og svære ruter. Og så
er der jo fællesskabet.” Hun
anbefaler mig at starte blødt
ud med bouldering!
Tekst: Susanne
Fotos: Blocs and Walls, Louise Le Dous, Josefineandtherocks

Aia 9 år

Kultursøndage under Græstaget

tandlægerne
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Kulturforeningen på Midtdyssen er glade for at kunne
invitere Christianshavnere
og andet godtfolk til fire eftermiddage med musik, eventyr, oplæsninger, workshop
& mere kulturtryllestøv.
Scenen er under græstaget
ved Fakirskolen på Christiania og er et ganske særligt
sted - både pga den smukke
beliggenhed ned til søen og
Fakirskolens skønne have
-men især den fine nærmest
meditative stemning der
møder een her. Under 50-års
fejringen i 2021 gjorde vi for
første gang brug af stedet til
lidt større arrangementer
og havde nogle vidunderlige
oplevelser sammen. I år forsøger vi at udvide begivenheden til at omfatte mange

forskellige slags udtryk for
alle aldre, men stadig i samklang med stedets energi.
Hver søndag vil indeholde
fortælling og musik - samt
forskellige stemningsfulde
indslag. Vi synes det passer
godt med hele filosofien bag,
hvis vi også spiser sammen,
men på grund af størrelse,
logistik og arbejde skal vi
bede om at I tilmelder Jer
spisningen - og selv at tage
tallerken og bestik med.
Hør mere om den del ved
tilmeldingen på 22 22 15 83.
Hvis du har et kort indslag,
der passer til scenen, kan
du ligeledes henvende dig
på dette nummer. Under
græstaget har vi også en
lille hyggelig udskænkningsting, hvor vådt og tørt kan

rekvireres. Der vil ske opdateringer af programmet hen
ad vejen, så hold Jer gerne
orienteret i Christianias
Ugespejl, som kan fås/læses
på Posthuset og andre offentlige steder på Christiania. Som det måske er Jer
bekendt, er græstaget et af
de ‘ulovlige’ bygningsværker på Christiania, som vi
betaler store bøder for ikke
at fjerne, arrangementet kan
også opleves som et indlæg i
hele den fortsatte diskussion
med Staten om hvad der
skal rives ned og hvad der
skal bygges op. Vi begynder
Søndag d. 4 september kl.
16 - kom gerne i god tid, der
er begrænsede siddepladser
- med en velkomst og lidt
baggrundshistorie om ste-

det og naturen og os - og så
fortæller Anders historier,
Søvnterapeuterne spiller
atmosfærisk musik og efter
maden er der oplæsning af
Per Smidl og musik med Ida
Kleeman og bandet Idaho.
Arrangementet slutter ved
halv-ti tiden. Bemærk at
Søndag d. 11 begynder vi lidt
tidligere, fordi at vi sammen
med Ingrid Jolivel skal udforske leret som materiale og
udtryk. Vi glæder os til at se
dig - og din oldemor, nevø og
efterskoleven. Lad kulturen
blomstre og værn om de små
åndehuller for alle væsener!
Mvh Midtdyssens Kulturforening
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Refshaleøen skal huse ukrainske
flygtninge
6.7.2022 15:32:47 | Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Refshaleøen i Københavns Havn vil fra denne sommer
kunne lægge grund til boliger for ca. 100 flygtninge
fra krigen i Ukraine
På Refshaleøen glæder
Det er Refshaleøens Ejend o m s s e l s k a b , s o m e j e r man sig til at tage godt imod
B&W’s gamle værfts-are- de nye beboere, når Købenaler, der har stillet en gr- havns Kommune måtte være
und gratis til rådighed for klar til det og have behovet:
”Det er en fælles opgave
Københavns Kommunes bestræbelser på at skaffe gode, at sørge godt for ukrainerne
midlertidige boligløsninger i København. Den føler vi
til de tusinder af ukrainere, os kaldet til at være med
som flygter fra Ruslands til at løfte på Refshaleøen,
invasion af deres hjemland. hvor vi allerede har midlerOverborgmester Sophie tidige studieboliger og byder
H æ s t o r p A n d e r s e n ( S ) tusindvis af københavnere
glæder sig over muligheden: og gæster fra hele verden
”I København skal vi gøre velkommen til de mange
alt, hvad vi kan for, at de aktiviteter herude,” siger Jes
ukrainske flygtninge, som Transbøl, administrerende
er kommet til vores by på direktør i Refshaleøens Ejengrund af Putins krig, føler domsselskab, der er ejet af
sig velkomne. De seneste pensionskasserne Sampenfire måneder har vores civ- sion, PKA, Pensam og PFA.
”Arealet ved indkørslen
ilsamfund og myndigheder
arbejdet forbilledligt med at til Refshaleøen er allerede
hjælpe ukrainere, som står udstyret med de nødvendige
i en meget sårbar situation. forsyninger til pavillonbolOg jeg er rigtig glad for, at iger, og derfor er det oplagt
private virksomheder som at stille den gratis til råRefshaleøens Ejendoms- dighed for kommunen,” siger
selskab også står klar til at Jes Transbøl om grunden,
bidrage. Jeg er stolt over at der ifølge aftalen skal huse
være overborgmester i et de midlertidige boliger indtil
København, der står sam- udgangen af 2024.
Beskæftigelses- og intemen og løfter en vigtig samfundsopgave i fællesskab,” grationsborgmester i Købensiger Sophie Hæstorp An- havns Kommune, Jens-Kristian Lütken (V), er glad for
dersen.

det nye tilbud om en pavillonby på Refshaleøen.
”Situationen med de
mange fordrevne ukrainske
flygtninge er stadig meget
alvorlig. Vi kæmper dagligt
for at skaffe alle tag over
hovedet. At der nu kommer
endnu en mulighed for at
lave en pavillonby, er kun
godt, fordi vi så har flere muligheder, vi kan bringe i spil,
hvis der pludselig kommer
endnu flere ukrainske flygtninge til København. Så vi
er meget glade for tilbuddet,
for en pavillonby er stadig en
fornuftig løsning – tingene
taget i betragtning,” siger
Jens-Kristian Lütken.
Der er i forvejen planlagt
en pavillonby på kommunale
arealer på Amager Strandvej
nær øen Prøvestenen.
”Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at indkvarteringen af de ukrainske flygtninge ikke kun er en statslig
og kommunal opgave, men
derimod en folkeopgave.
Derfor hilser jeg alle private
tiltag velkomne,” siger JensKristian Lütken.
Det ligger endnu ikke fast,
hvornår de første flygtninge
vil flytte ind på Refshaleøen.

Vandrer fra Stockholm til Marokko
Af Hanne, fotos og tekst

Mangfoldighed er et nøgleord for Christianshavn og de besøgende,
der gæster bydelen.
Det er 21-årige Mats et eksempel på.
Mats er simpelthen på
vandretur og forlod i marts
måned sit hjem og sine
forældre i Stockholm for at
vandre hele vejen igennem
Europa og ned til Marokko
i det nordlige Afrika. En tur
på ca. 3.525 kilometer, vel at
mærke i direkte fugleflugtslinje. Reelt noget længere.
Jeg har afsat halvandet
år til turen, fortæller Mats.
Han har tidligere vandret i
Caribien og Sydamerika og
elsker at vandre:
Jeg møder så mange søde
mennesker og synes, at det
er sjovt at tale med forskellige mennesker - også dig,
siger han meget venligt med
et smil til den aldrende journalist, der ud ad sit vindue
fik øje på Mats og derefter
sprang ned på gaden for at
få dette interview med en

Mats, 21 år, vandrede forbi
Christianshavn på sin
lange tur

kølig Coca Cola til den unge
musiker.
Musik på vejen
Han sad fredsommeligt
og spillede på sin Space
Drum en dag i juli på en
trappesten i Wildersgade.
Space Drum er en lille metaltromme, som man både
kan spille på med sine fingre
eller med små trommestikker, nem at have med alle
vegne. Vigtigt, når turen er
på adskillige tusinde kilometer. Den larmer og irriterer
ikke, men har en let klanglyd, som nærmest virker
afstressende.
Mats er født på Bermuda
af en caribisk far og svensk mor. Begge forældre er

Mats med sin Space Drum
Finger let instrument to go

musikere, en storesøster er
også musiker, guitarist, og
har desuden to storebrødre.
Håbet for Mats er, at han
undervejs møder andre
musikere, som han kan få
nogle oplevelser med og
kontakter af. Hidtil er det
gået meget godt. Han kendte
i forvejen en i København
og kender også andre ned
igennem Europa.
Da jeg forlod Mats, var hans
plan på denne varme juli
dag at finde Amager Strand
og slappe helt af et par dage.
Det kan der nok blive brug
for undervejs.
Hvis du vil følge Mats, så
find ham på YouTube:
Willy Walks the World

Refshaleøen er ved at være klar til at
modtage Ukrainske flygtninge
Der er snart etableret en
pavillon-by med plads til ca.
100 flygtninge. Placeringen
er der, hvor der tidligere
har været en barakby. Det
betyder, at der allerede er
kloakerng, vandforsyning
samt strøm. Det har således
ikke været nødvendigt
at byggemodne grunden.
Grunden tilhører Refshaleøens Ejendomsselskab,
der er ejet af pensionskasserne Sampension, PKA,
Pensam og PFA. At grunden
allerede er byggemodnet,
har formodentlig været medvirkende årsag til, at Refshaleøens Ejendomsselskab
har valgt at stille den gratis
til rådighed for Københavns
Kommune. Aftalen gælder
til udgangen af 2024.
Der er tale om en såkaldt
pavillon-by, hvilket er en
kraftig opgradering i forhold
til den tidligere barakby.
Byen fremstår meget indbydende, og der er etableret
adgang, så det er muligt
at køre op til pavillonerne
med barnevogne med mere.
Der er etableret græs uden
for bygningerne og et lille
legepladsområde til børn.
Der er et lille hegn omkring
udearealerne, så små børn
ikke ved et uheld løber ud
på vejen.
Byen er stort set færdig.

Det vides endnu ikke,
hvornår de første flygtninge
kommer.

Tekst og billeder: Henning
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Kunstgruppen HEARTS inviterer inden for på veteranfærgen A.L.B., en husbåd fyldt
med atmosfære.
Gå over landgangsbroen og
oplev en unik udstilling i
atelieret.
Kunstgruppen HEARTS blev
dannet for 4 år siden. Vi
mødes hver måned til spar-
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ring og udveksling af idéer.
Vi er vant til at udstille
hver for sig, men denne udstilling er vores første sammen. Her viser vi en bred
vifte af individuelle værker
indenfor papir-, tekstil-,
skralde- og billedkunst.
På udstillingen kan du hver
dag møde en af kunstnerne.

Maria Blok Hansen - Papirkunst
Sisse Fog Odgaard - Tekstilkunst
Rie Winkler - Skraldekunst
Katja Bjergby - Billedkunst
og skulptur
Hanne Ladegaard - Tekstilkunst

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

Statens Værksteder
Fotoudstilling hos Statens
Værksteder.
I Foyeren på Strandgade
27B udstiller Ditte Haarløv
Johnsen ”Maputo Diary”.
Maputo er hovedstaden i

Mozambique, og temaer er
liv, død og kærlighed.
Foyeren er lille, men kurateringen udnytter rummets intimitet, og fotografierne er fine. Drop ind

og nyd den.
12. august – 9. september.
Tekst og fotos: Susanne
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STADENS MUSEUM
CHRISTIANIA

Tv. INGRID BORUM ’ET IN ARCADIA EGO’, STORE PAPIRARBEJDER. Th. FOTO FRA ANKE
HURRELBRINKS BOG ’NORMALISERINGENS TRAGEDIE’ (Christianias boghandel)
I SKRIVENDE STUND ER DET UAFKLARET OM CHRISTIANIAS ARKIV SAMMENSÆTTER EN
UDSTILLING I FORBINDELSE MED STATENS BYGGEKRAV TIL CHRISTIANIA ELLER OM INGRID
BORUMS UDSTILLING ’ ET IN ARCADIA EGO/ KLIPPESTIERNES LAND’ DER VISES TIL SØNDAG
D. 28. AUGUST, BLIVER FORLÆNGET IND I SEPTEMBER MÅNED.
DET VIL FREMGÅ AF CHRISTIANIA.ORG
ÅBEN: TI-SØN KL 14-19
PRINSESSEGADE

Cibi e Vini
Torvegade 28 tlf./fax: 3257 7798

STADENS MUSEUM FOR KUNST, LOPPEBYGNING MIDT, LANGS

Altandrømme?

Gør drømmene
til virkelighed

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
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Christianshavns
Skole
Mandag d. 8. august, åbnede
vi skoledørene op for vores
elever på 1.- 9 årgang – der
var stor gensynsglæde.
0nsdag d. 12. august bød
vi velkommen til vores 100
nye 0. årgangselever samt
forældre. Alle var spændte

og det blev en festlig start på
skoleåret. Elever og forældre
mødte op i skolegården ved
Annekset hvor deres 5. årgangs venskabsklasse stod
klar med sang til at modtage
dem. Vi glæder os alle meget
til samarbejdet!
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FN´s Verdensmål i børnehøjde
Tekst og foto Annette Dres
4.kl. på Christianshavns
Døttreskole har været på
besøg i FN-byen, hvor introduktion til og arbejde med
de 17 verdensmål var dagens
opgave.
En engageret rundviser indledte med at præsentere dagens program, der først bød
på rundvisning i den smukke
bygning, der er opbygget i en
8-kantet stjerneformation.
Gennemgang af FN´s verdensmål, oplevelse af livet
som flygtning samt prioritering af verdensmålene blev
dagens opgaver.
Anskuelighedsundervisning
Efter igangsættelse i undervisningslokalet, der var
indrettet med mobile kuber
med verdensmålene, blev
eleverne gruppevis tildelt
en temakuffert med materialer, der anvendes, når
man arbejder med flygtninge
ude i felten. Eleverne skulle
studere indhold og udvælge
én ting, som de syntes var
særlig vigtig, og begrunde
hvorfor.
Temaer for kufferterne var
bl.a. Hygiejne og sanitet,
Sundhed og ernæring samt
Undervisning, og eleverne
udvalgte fx sæbe, rent vand,
tavlelak, hånddukke (til
at sprede glæde), armbånd
til måling af om et barn er
underernæret som vigtige
bestanddele.
Livet som flygtning
I den smukke foyer blev
eleverne præsenteret for en
model af FN-bygningen, der
blev vist plancher af området, og eleverne fik ”hilst”
på FN´s generalsekretær,
António Guterres.

I et område var opstillet
et telt til en flygtningelejr,
og eleverne fik forevist inventar med primusblus,
gryde og tallerkener, samt
tæpper til at ligge på - noget
af en kontrast til deres egne
hjemlige forhold.
Prioritering af verdensmål
Efter frokost skulle eleverne
på en fiktiv rumrejse. En ny
planet skulle bebos, og de 17
verdensmål implementeres
i opbygning af en ny civilisation. En rigtig god måde
at få eleverne engagerede i
opgaven.
Undervejs måtte verdensmålene dog reduceres til
10. Eleverne måtte nu diskutere, hvilke der måtte
fravælges, og hvorfor. Det
afstedkom gode argumenter
og refleksioner. Sværere
blev opgaven, da der kun
var plads til 5 af verdensmålene i raketten, og senere
kun 3!
Tre af verdensmålene var
gengangere i flere af gruppernes prioriteringer, nemlig nr.16 Fred, retfærdighed
og stærke institutioner,
nr.13 Klimaindsats samt
nr.4 Kvalitetsuddannelse.
Quiz om verdensmål som
evaluering
Afslutningsvis var der quiz
om dagens læring, hvor
eleverne blev aktiverede
fysisk, og skulle ramme
plet med ærteposer i cirkler
på gulvet, for at få lov til
at svare på spørgsmål. En
attraktiv måde at evaluere
dagens oplevelser på.
Alt i alt en udbytterig dag,
og klassen kan se frem til
endnu et besøg i FN-byen i
efteråret, hvor der er fokus
på verdensmål nr.13 og
klimaindsatsen.
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Rugby på Holmen

Sæsonen 2022 / 2023
Så er ferien slut og vi skal i gang med vintersæsonen.

Den 24. september kl. 14 møder
CSR, Christianshavns Skoles
Rugbyklub, NANOK’s Herrehold
Frederiksberg.

Med forbehold for Corona.
C.I.K. SPORTSCENTER, Bådsmandsstræde 20 1407 KBH. K.

Kom og se en spændende
sport med masser af nærkontakt.
Det er på banen Arsenalvej 1,
Holmen

Den 7. september 2022 finder der en
dobbelt begivenhed sted:

Rytmisk motionsgymnastik for damer ledes af Inge Marquardt på 2. sal
Mandag kl. 18.30 –19.30

Første gang 19 – 9 – 2022

Sæsonen varer fra 19. september 2022 til og med 24 april 2023
Hele sæsonen kr. 600.Du skal selv medbringe liggeunderlag samt indendørssko.
Yoga ledes af Benedicte Eneskov
Torsdag kl. 17.30 – 18.30

På 1. sal.

Første gang 1 – 9 – 2022

Sæsonen varer fra 1. september 2022 til og med 24 april 2023
Hele sæsonen kr. 750.-

Du skal selv medbringe liggeunderlag og evt. tæppe samt indendørssko
C.I.K’s Dameafdeling
Vil du vide mere kan du ringe til:
Annie
Lillian

lykke.malthe@email.dk

2846 5613
4145 3727

Evt. nye medlemmer tilbydes en gratis prøvetime.
Kontingent for passive medlemmer er årligt kr. 150.-

kl. 19.00 giver pianisten Nina
Kavtaradze koncert i Christians
Kirke, Strandgade 1 og efter
koncerten kl. 21.00 finder der en
fernisering sted med nye malerier af hendes mand, kunstneren
Stefan Blöndal, på Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10.
Koncerten har programtitlen
“Chopin og Danse” idet første
afdeling består af Chopin’s
Nocturne i cis-mol Opus posthum og Sonate i b-mol Opus
35 og anden afdeling af danse
skrevet af forskellige komponis-

ter: Tjajkovskij, Musorgskij,
Ravel, Prokofjev, Brahms og
endda af solisten selv Nina
Kavtaradze. Der er fri entré
til koncerten.
Udstillingen på Spejdercenter Holmen foregår i den
bygning, som oprindelig hed
Flådens Laboratorium fra
1848 og senere med tilnavnet
Krudttønden, hvor der blev
fremstillet ammunition og
som nu huser Stefan Blöndal’s atelier og galleri.

Parret har boet på Christianshavn i næsten 40 år og Stefan
er kendt fra bybilledet som den
cyklende falkonér, når han
kører til Amager Fælled for at
lufte sine falke. Volieren med
falkene befinder sig også i den
stemningsfulde gårdhave med et
af Københavns ældste kastanjetræer på Spejdercenter Holmen
og kan beses samtidig med
maleriudstillingen.
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SEPTEMBER 2022
Mandag 5.9:

PANILD NEWS
v/Troels Panild

Mandag 12.9:

“DRIFTING BLUES”
Bluesens elegantier Charles Brown fylder 100 år.
v/Hans Knudsen og Dr. Jive

Mandag 19.9:

CHRIS COPEN & HIS NEW ORLEANS CLUB
v/ Chris Copen

DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
CHRIS COPEN & HIS NEW ORLEANS CLUB
DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
Mandag 26.9:

”Summer time and the livin’ is easy”
Radio Blues Time holder lang sommerferie, men vi vender frygteligt tilbage
mandag d. 5. september.
v/ Dr. Jive

Rossinis
eventyrlige
Askepot i
Operaen
Den Kongelige Opera åbner
sæsonen med en sprudlende
opsætning af Rossinis opera
Askepot, der er fuld af virtuos skønsang og forrygende
komik.
Foto: Erik Berg/Den Norske
Opera & BallettOperaen
forvandles til et legende og
farvestrålende eventyr, når
Rossinis opera Askepot har
premiere den 11. september.
Den eventyrlige bel canto-opera blev komponeret på blot
24 dage af den 24-årig Rossini. Ligesom skriveprocessen
har forestillingen fart over
feltet i den internationalt
berømte, norske operainstruktør og teatermagiker
Stefan Herheims underholdende iscenesættelse. Der
er et eventyr for alle, og i
Herheims Askepot er det
teatrets rengøringskone, der
træder ind i det velkendte
eventyr og hvirvles ind i den
hæsblæsende handling.
Titelrollen som Askepot eller
Angelina, som hun hedder
i Rossinis udgave af Askepot, bliver sunget af den
brasilianske mezzosopran
Josy Santos, der for første
gang kan opleves på Det
Kongelige Teater. Som den
forelskede prins på den hvide
hest er det den italienske
tenor Matteo Macchioni,
der kunne høres som Ferrando i Così fan tutte på Det

Kongelige Teater for et par
sæsoner siden.
De to gemene stedsøstre
Clorinda og Tisbe, synges
af Clara Cecilie Thomsen/
Eldrid Gorset som Clorinda
og Kari Dahl Nielsen som
Tisbe, og den onde stedfar,
Don Magnifico, der også er
med til at gøre livet surt for
Angelina, synges af den ungarske bas-baryton Miklós
Sebestyén.
Askepot spiller 11. september – 26. oktober 2022
Læs mere om Askepot HER
Iscenesættelse: Stefan Herheim
Dirigent: Steven Moore/
Thomas Bagwell
Scenografi: Daniel Unger og
Stefan Herheim
Kostumedesign: Esther Bialas
Lysdesign: Andreas (Phoenix) Hofer og Pedro Chamizo
Videodesign: FettFilm
(Torge Møller)
Angelina (Askepot): Josy
Santos
Don Ramiro: Matteo Macchioni
Dandini: Tomi Punkeri
Don Magnifico: Miklós
Sebestyén
Clorinda: Clara Cecilie
Thomsen/Eldrid Gorset
Tisbe: Kari Dahl Nielsen
Alidoro: Tae Jeong Hwang
Askepot er et samarbejde
med Den Norske Opera og
Ballett samt Opéra de Lyon.

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

SEPTEMBER 2022
Mandag 5.9:

PANILD NEWS
v/Troels Panild

Mandag 12.9:

“DRIFTING BLUES”
Bluesens elegantier Charles Brown fylder 100 år.
v/Hans Knudsen og Dr. Jive

Mandag 19.9:

CHRIS COPEN & HIS NEW ORLEANS CLUB
v/ Chris Copen

DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
CHRIS COPEN & HIS NEW ORLEANS CLUB
DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
Mandag 26.9:

”Summer time and the livin’ is easy”
Radio Blues Time holder lang sommerferie, men vi vender frygteligt tilbage
mandag d. 5. september.
v/ Dr. Jive
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HUMLEBIER (BOMBUS) også kendt som BRUMBASSER
Jeg har altid holdt
meget af brumbasser,
disse flotte,lodne og
fredelige insekter.
Så her i vores fælles have
på Christianshavn fik jeg
den 6.8. 2022 snuppet
flere af arten havehumlen (bombus hortorum),
mens de ivrigt fløj fra den
ene lavendelblomst til den
anden. De er meget fredelige og stikker næsten

aldrig og da jeg havde set
i fjernsynet, at man åbenbart kunne komme på
kursus og blandt andet
røre ved bier - kunne jeg
ikke nære mig og rørte
flere gange forsigtigt
disse brumbasser, det
generede dem ikke og de
fløj bare uanfægtet videre til næste blomst.
Der er registreret 29
arter i Danmark og de

Så kom Touren alligevel til Christianshavn
Tekst og foto: Henning

7 mest almindelige er:
Havehumle, hushumle,
stenhumle, agerhumle,
lille skovhumle, og mørk
og lys jordhumle.

Humlebi på gammelt engelsk hedder dumbledor
og mange kender nok
professor Albus Dumb-

ledore fra Harry Potter bøgerne. Professoren var glad
for musik og har sik-

kert brummet lidt for
sig selv eller i kor.
Hildur H. Jóhannesdótti

