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Sæt kryds i kalenderen
Ren Vold 20. marts
Hvis Coronaen tillader, vil vi samle skrald langs Voldgraven søndag den 20. marts. Så
sæt kryds i kalenderen. Sidste år måtte vi desværre aflyse, da Beboerhuset og meget
andet var lukket ned. Men i år ser det lidt lysere ud. Bemærk at det bliver på en søndag,
da alle lørdage var optaget i Beboerhuset. Så lad os gennemføre skrald-indsamlingen
langs Christianshavns Voldgrav i år.
Alle, børn som voksne, grupper som singler er velkomne.
Vi mødes kl 10:00 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Så byder vi på lidt
morgenmad - efter indsamlingen byder vi på lidt frokost.
Har du mulighed for at komme på en lad- eller Christianiacykel ville det være dejligt.
Skraldet skal jo samles bl. a. i Beboerhusets gård.
Vi krydser fingre og glæder os til at se jer den 20. marts.
Mvh Miljøgruppen i Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By &
Christianshavn
Arkivfotos

Nyt om Christianshavns Seniorklub
Af Bo

Efter en delvis covid - nedlukning i 2020 og første halvdel af 2021 åbnede Christianshavns
Seniorklub i sensommeren 2021 igen for sine mandagsaktiviteter i Hal C, Arsenalvej 6.

Aktiviteterne omfattede 11 mødegange med forskelligt indhold i form af foredrag,
fællessang og samvær afsluttende med gløgg og julefrokost.
Så var der lockdown på ny.

Men nu åbner Seniorklubben så igen for mandagsaktiviteterne, og i februar vil tilbuddene
byde på Lokaludvalgsformand Poul Corhts fortælling om Christianshavns Lokaludvalgs
arbejde i bydelen, David Skov vil fortælle om sit arbejde som kontaktperson til de
personer, som vi ser stå og sælge Hus Forbi bladene, Visebandet Ballademagerne vil
spille og synge nogle af den svenske Finnmarkspoet Dan Anderssons viser og fortælle
lidt om hans kortvarige liv. Programmet er ikke datolagt, men det er muligt at få besked
ved henvendelse hos klubbens formand Knud Stonor.

Vil du vide mere om Sofiebadet?
Sofiebadets kultur og badeevent side her:

Tidligere har klubbens arrangementer haft en tidsmæssig ramme på 5 timer, men nu,
hvor Hal C åbner igen, er lejeafgiften steget med 125 pct., er den tidsmæssige ramme
nedsat til 2 1/2 time med start kl. 11.45 og slut kl 14.15. Foredrag og underholdning vil
typisk vare 1 time.
Prisen for at deltage er som før 20 kr. pr. gang og dækker udover underholdning også
kaffe, en øl eller vand

https://www.sofiebadet.dk/badeevents-workshops

Kære Christianshavner,
den avis, du nu holder i hånden, er endnu en gang præget af Coronaen. Sygdommen
har reduceret både aktivistgruppen og ramt antallet af indlægsforfattere.

Alle seniorer er velkomne

Så bær over med resultatet af de endnu friske aktivisters indsats -vi glæder os også til
bedre tider!
Red.

Dead-line
for næste avis
er
24/2 2022 kl. 16
e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk
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Arne Helth in memoriam

Hilsen fra Galerie Helth

Arkitekt, galleriejer og forhenværende medlem af
Københavns borgerrepræsentation, Arne Helth, er død, 88
år gammel.

Det er med stor beklagelse vi meddeler, at ejeren af
galleriet – Arne Helth – efter kort tids sygdom, er gået
bort den 10. januar 2022.

Arne tog fra Varde til København i slutningen af
1950erne, og selv om han forblev i København, var hans
hjerte og tanker også i Varde.

Arne Helth etablerede sit galleri med udstillinger
af Kresten Havgaard, Knud Odde og Lars Ravn. I
marts 1989 havde galleriet en udstilling af Asger
Jorn i anledning af Jorns 75 år fødselsdag. Arne drev
galleriet i alle årerne, og havde mange både store
og kendte kunstnere (Jorn, Heerup, Carl-Henning
Pedersen og øvrige Cobra-malere) og mange, der ikke
var så kendte, men som alle har bidraget til galleriets
historie. Galleriet har i de fleste år været medlem af
Gallerisammenslutningen, og har stort set i alle årerne
haft separatudstillinger, og har også hvert år deltaget
på Gallerisammenslutningens store messe i Herning i
slutningen af januar (de seneste år ikke p.g.a. covid-19).

Som arkitekt arbejdede Arne Helth navnlig med
renovering og istandsættelse af ældre ejendomme
og gennemrestaurerede blandt andet Sofiegade 4 på
Christianshavn, hvor han indrettede galleri i stueetagen.
Venskab med betydningsfulde kunstformidlere som
Robert Dahlmann Olsen (1915-93) og ikke mindst
billedkunstneren Henry Heerup (1907-93) betød, at Arne
Helth med stor entusiasme begyndte at drive galleri fra
slutning af 1980erne, hvor han viste ofte meget besøgte
udstillinger, ligesom han en overgang afholdt såkaldte
saloner, hvor blandt andre Allis Helleland, Brian
Mikkelsen og Mads Øvlisen fortalte om deres passion for
billedkunst.
Arne Helths egen passion for kunst gjaldt ikke mindst
Henry Heerup, og samarbejdet med den folkekære
kunstner førte blandt andet i 1991 til udgivelse af en
serie af 30 linoleumstryk og i 2010 en efterfølgende
bogudgivelse, hvor Heerup selv kommenterede sine
billeder.
Interessen for restaurering ledte også frem til et
politisk engagement og valgt for Det Konservative
Folkeparti sad Arne Helth i en årrække i Københavns
borgerrepræsentation og i den forbindelse blandt andet i
byplan og trafikudvalget.

Der er p.t. ikke taget stilling til hvordan galleriet skal
køre videre uden dets drivende kraft, men dette vil blive
afgjort hurtigst muligt.
Arne blev bisat fra Christians Kirken på hans elskede
Christianshavn den 15. januar 2022 kl. 13.00. Grundet
restriktioner skulle der bæres mundbind og vises Corona
pas i kirken.
M.v.h.
Birgit Helth
Tlf.: 3068 9513
Mail (fortsat): arne@galeriehelth.dk og
Mail: birgithelth@outlook.dk

Arne Helth var medlem af København Vesterbro Rotary
Klub samt Odd-fellow loge nr. 23 ’Chr. d.4’ på Amager.

Arne Helth efterlader hustruen Birgit samt børn.

Striben
v/
Katrine
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Debat og Læs

Giv Folkebevægelsen mod
EU en vælgererklæring!
Ved EU- valget i 2019 mistede Folkebevægelsen mod EU
sit mandat EU-parlamentet. Efter 40 års arbejde med at
afsløre EU’s planer var det foreløbigt slut. Folkebevægelsen vil tilbage i rollen som vagthund i EU-parlamentet.
Derfor samler vi vælgererklæringer for at kunne stille op
igen i 2024. Vi skal samle godt 70.000 underskrifter, så
hjælp os venligst!
Hvis du er EU-modstander, EU-kritiker eller bare almindelig demokratisk indstillet, så bør du gøre det.
Gå ind på folkebevaegelsen.dk og find vælgererklæring.
Du kan også finde os på Facebook.
Udviklingen i EU går med stormskridt i retning af en EUstat. Med EU- kommissionen i spidsen skal der overføres
mere og mere magt til EU.
EU er ved at afslutte processen med en EU-dikteret mindsteløn. En lovbestemt mindsteløn bliver hurtigt en maksimumsløn. Formålet med EU-direktivet er at smadre den
frie forhandlingsret på arbejdsmarkedet. Også Danmark
skal følge direktivet på trods af, at både regering, arbejdsgivere og fagforeninger har protesteret. EU-retten står
over dansk ret. Med direktivet om mindsteløn bryder EUkommissionen endda EU’s grundlov, Lissabontraktaten.
Her står der tydeligt, at EU ikke kan blande sig i løn- og
arbejdsforhold.
Når EU ikke holder sig til Lissabontraktaten, hvad bliver
så det næste? Det kunne blive direkte EU-skat. Hidtil har
skatteopkrævning været et nationalt anliggende. Nu er
EU-kommissionen begyndt arbejdet på at indføre direkte
EU-skatter. Et nyt brud på Lissabontraktaten.
Det haster med at komme ud af EU. Indtil det sker, er der
brug for Folkebevægelsen mod EU i EU-parlamentet!
Giv Folkebevægelsen mod EU en vælgererklæring!

Birte U.Pedersen
Kontaktperson til Folkebevægelsen mod EU
For
Chr.havn/Indre By komiteen

Fastelavn - sku det være morsomt?
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Forvaltningen omgår de politiske
beslutninger for Ørkenfortet
Christianshavns Lokaludvalg er en uafhængig lokal
forsamling, der er oprettet
af Københavns Kommune.
Lokaludvalget fungerer
som bindeled mellem københavnerne i bydelen og
politikerne på Københavns
Rådhus.
Hotellet ”NH Collection
Copenhagen” åbnede den
1. september 2021 i bygningen Strandgade 7 på
Christianshavn, som lokalt
kaldes Ørkenfortet.
De politiske rammer for
transformationen af Ørkenfortet til hotel fremgår af
”Tillæg nr. 3 til lokalplan
nr. 183” og af beslutningsgrundlaget herfor.
Christianshavns Lokaludvalg konstaterer, at Teknik- og Miljøforvaltningen
ikke holder sig til det, der
er politisk vedtaget, ligesom forvaltningen afviger
fra det, som den tidligere
har oplyst i notater og svar
til bl.a. politikerne i Borgerrepræsentationen og i
Teknik- og Miljøudvalget,
til lokaludvalget og i svar
på borgernes trafikale indsigelser imod lokalplanen.
Alt dette fremgår af det
vedhæftede åbne brev, som
Christianshavns Lokaludvalg sendte til Borgerrepræsentationen 27.10.2021
(vedlagt).
Forvaltningens sagsbehandling og resultatet
heraf er stærkt utilfredsstillende især for beboerne
i Strandgade og i området
omkring Christians Kirke.
Lokaludvalget mener, at
Teknik- og Miljøforvaltningen ser stort på følgende
problemer:

• At der til hotellet ikke er
etableret til- og frakørsel,
der er dimensioneret til
busser. Og det på trods af,
at der langs Strandgade
kun er etableret 5 af de 7
træer, der fremgår af lokalplanen.
• At der på ejendommen
ikke er anlagt en vendeplads dimensioneret til busser og varetransporter
• At busser, der holder ved
hotellet for ind- og udstigning af passagerer, kører
videre ad Strandgade,
omkring Christians kirke
og tilbage til Torvegade ad
Wildersgade eller bruger
nærområdet som vendeområde. Det samme gælder i
øvrigt for visse varetransporter til hotellet. Der er
tale om brostensgader i et
beboelsesområde.
• At der ses etableret en
mindre vendeplads for enden af Knippelsbrogade,
men det kan frygtes at
vendepladsen de facto vil
strække sig ud på havnepromenaden for varebiler,
skraldevogne, lastbiler osv.,
der skal betjene hotellet
• At parkeringspladser i
Strandgade og Knippelsbrogade enten nedlægges eller
ikke kan anvendes af områdets beboere.

• At der er usikkerhed om
indretningen af havnepromenaden foran hotellet,
fordi der ikke er klarhed
omkring størrelsen af hotellets udeservering på promenaden samt

• At trafiktavlen ”venstresving påbudt” fra Knippelsbrogade til Strandgade
endnu ikke er opsat. Tavlen
skal sikre, at trafik fra
hotellet ikke kører ind i
nærområdet omkring Christians Kirke.

Lokaludvalget mener, at
Teknik- og Miljøforvaltningen tilsidesætter Borgerrepræsentationens beslutninger og derved undergraver
de politiske beslutninger og
begrundelserne for at afvise
borgernes trafikale indsigelser mod lokalplanen.
Lokaludvalget mener i øvrigt, at der ikke er ændret i
de trafikale forudsætninger
fra Borgerrepræsentationens vedtagelse af lokalplanen til i dag!
Lokaludvalget forventer, at
teknik- og miljøborgmester
Line Barfod vil iværksætte
en undersøgelse af Teknik- og Miljøforvaltningens
handlemåde i denne sag,
som sikrer,

Foto: sb.

Maligne Malik maste masser af vand
ind i Kanalen.
Kan vi vente på Lynetteholmen?

• at der etableres tålelige
trafik-løsninger for beboerne i Strandgade og i området omkring Christians
Kirke
• at det bliver gjort klart
for forvaltningen, at den
skal tage berørte borgeres
synspunkter seriøst og respektere Borgerrepræsentationens beslutninger.

Christianshavns Lokaludvalgs formand Poul Cohrt
kan kontaktes på mobil og
SMS 31 55 75 89.

Foto: Henning

På Christianshavn er vi sårbare i forhold til vandstandsstigning. Under stormen Malik
klarede man lige frisag: det kunne være gået værre, men gjorde det heldigvis ikke. Her
ved Refshalevej. Foto: sb.

Stormen Malik slog til og sørgede for forhøjede
vandstande og væltede
stilladser, bl.a. ved Vor Frelsers Kirke. Foto: sb
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Du kan gøre en forskel på
Christianshavn – søg
penge hos Lokaludvalget
Den 1. marts er der frist
for at søge puljemidler
hos Christianshavns
Lokaludvalg. Så har du
en idé til et spændende
og inddragende projekt
til gavn for beboere og
besøgende i Christianshavn, så husk at søge
lokaludvalgets pulje senest den 1. marts.
Puljen har til formål at
støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende
og netværksdannende
aktiviteter for borgere og
brugere i Christianshavn,
og enhver borger, gruppe,
forening og netværk kan
søge om støtte fra puljen.

Nordatlantens Brygge.

Fuldmåne ved Stadsgraven- fuld af poesi.Uanset
årstid. ebb

Projekterne kan derfor
favne bredt, og der er plads
til alle spændende idéer,
der gavner og inspirerer
beboere og besøgende på
Christianshavn. Men husk,
at man skal have adresse i
Christianshavns Lokaludvalgs område for at komme
i betragtning til støtte fra
lokaludvalget.
Der er ansøgningsfrist hver
den 1. i måneden. Du kan
læse mere om, hvordan du
søger puljemidlerne på Lokaludvalgets hjemmeside.

I 2021 har Christianshavns
Lokaludvalg blandt andet
givet støtte til Sejlklubben
Lynetten ”Aktionsdage:
Fri ind- og udsejling af
Margretheholms Havn” og
til genudgivelse af bogen
”Månefiskeren” i anledningen af Christianias 50-års
fødselsdag. Lokaludvalget
har også støttet et kajakevent, der gik ud på at samle
affald ved Trekroner Fort,
samt klassiske koncerter i

Operaparken
Operaparkfonden er i fuld
gang med at etablere en park
med tilhørende underjordisk
p-anlæg syd for Operaen.
Denne folder er nr. 8 i en række, der hvert kvartal de næste
par år vil holde jer – områdets
beboere og andre interesserede – orienteret om, hvordan
byggeprojektet skrider frem.
1. kvartal 2022 drejer sig hovedsagelig om støbning
af dæk i råhuset, fortsat konstruktion af trappekerne
T4, belægning og kajkanter på ø-udvidelsen samt
montage og løbende belastning af broforbindelsen fra
Operaparken til Operaen.
Med venlig hilsen
Operaparkfonden

Fakta

300 biler
Vores p-anlæg får plads til
300 biler i to niveauer. Når
det står færdigt, kan der
parkeres i anlægget mod
betaling. Præcis som i dag,
hvor man også betaler for at
parkere ved Operaen.

628 træer
Parken beplantes med 628
træer og anlægges med seks
forskellige havetemaer, der
følger årstiderne. Den vil
være privatejet men offentlig
tilgængelig.

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

Jesper Rasmussen (formand)
Mads Ulrik Lebech
Birgitte Schou
Henrik Sten Petersen
Jon David Pape

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

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Byggeriet

Projektsekretær
Susanne Dalhoff Sørensen
+45 6081 9020
susanne.dalhoff@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

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

Information
til beboere og
interesserede
1. kvartal 2022
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udvalg, der synes at være
sammensat, så erhvervsinteresserne får lidt bedre
spillerum. Lokalt har vi
påpeget det besynderlige
hastværk, der umuliggør,
at vore repræsentanter kan
nå at få en demokratisk
forankring. Om det nytter,
vil vise sig. Bare tegnebogen er i orden….

Nyt fra Lokaludvalget
Februar 2022

Så går vi ind i en spændende tid: Der er nyvalg til
Lokaludvalget her i løbet af
februar – kandidaterne er
allerede opstillede – fornuftige folk alle sammen – og
inden 7. Februar kan lokale
foreninger tilmelde sig,
så de har mulighed for at
stemme. En lidt indviklet
valgprocedure – vi ku godt
ha ønsket os, at alle Christianshavnere havde mulighed for at stemme, men det
havde ingen gang på jord
hos højere magter. Så vi må
– for lokalsamfundets skyld
– prøve at få det bedste ud
af det. Prøve, så godt som
vi kan, at lodde christianshavnernes ønsker og bruge
den lille magt, vi har, til at
bære synspunkterne ind på
rådhuset. Og det har vi jo
en vis erfaring i!

Det nye lokaludvalg arver
en lang række sager, der
kræver stor energi: Der
skal udarbejdes en ny
bydelsplan som input til
kommuneplanen. Det er et
stort arbejde, vi må håbe
får indflydelse i forhold til
anstrengelserne.

Vi har – sammen med de
øvrige lokaludvalg – et
problem med at blive taget
alvorligt i forvaltningerne.
Der har været en positiv
udvikling i retning af tidlig
inddragelse i mange sager – og det er vi glade for.
Men der har også været
sager, hvor vi har opnået
politisk gehør og medhold
hos borgmester og BR –
men forvaltningen alligevel har gennemført noget
andet. Det er dybest set
et demokratisk problem,

som vi ikke kan løfte alene.
Men vi kan råbe op og gøre
opmærksom på, at Dybbøl
mølle ikke altid maler lige
godt!

Et eksempel er forløbet
omkring Ørkenfortet (NH
Hotel) – se andetsteds i avisen, hvor vi nok har mødt
velvilje fra hotellet, men
hvor samarbejdet mellem
bygherre og forvaltning har
været som en lukket mur.

Et andet eksempel er nattelivet, hvor der i sommeren
2021 blev afleveret en rapport til BR, der anbefalede
en række tiltag for at begrænse generne. Den blev
sablet ned. Så nu er man
– over hals og hovede – ved
at prøve at nedsætte et nyt

Distortion – ofte kendt
ved et mindre velduftende
øgenavn – skal udspille
sig først i juni, bl.a. på vor
side af Lille Langebro og på
Refshaleøen. Vi har frabedt
os opmærksomheden og
gjort opmærksom på det i
et møde med arrangørerne.
Men forvaltningen har allerede givet de nødvendige
tilladelser, så vort møde
var nok mest for en forms
skyld. Der er andre bydele,
hvor festlighederne ville
være mere velkomne – så
hvorfor ikke holde det der?

Og så er der jo fuld gang
i Lynetteholmsbyggeriet
– igen se andetsteds i avisen – og man har bekvemt
lukket af for yderligere
indsigelser. Vi har nu ikke
smidt håndklædet i ringen
at den grund, men planlægger borgermødeaktivitet,
hvor de berørte borgere kan
få mulighed for at komme
til orde. Min erfaring er, at
christianshavnerne absolut

er i stand til at argumentere på et sagligt og fagligt
højt niveau – så det glæder
jeg mig til!

De store opgaver for det ny
lokaludvalg – udover det
her nævnte – vil også være
at få indflydelse på udviklingen af Refshaleøen, der
snart kommer til at rykke i
fokus. Her skal christianshavnerne høres, så lokaludvalget kan sammenstykke
en konsistent politik, der
modsvarer de lokale interesser.

Trafikken er et rædselsfuldt problem: Vore gader,
der i vidt omfang er anlagt
i 16 og 17 hundredetallene,
er absolut uegnede til den
heftige trafik, der i accellerende grad skal ledes igennem dem. Der er forskellige
løsninger på tegnebrættet
– det bliver op til det nye
lokaludvalg at få så gode
løsninger som muligt.

Torvet er også højt på agendaen – målsætningen må
være at skabe et naturligt
og behageligt midtpunkt
for bydelen, hvor alle er
velkomne.

Udviklingen af Nyholm
er endnu en sag, der går

videre. Indtil videre – bl.a.
med den nye fredning –
har vi medvind i denne
sag. Dejligt – men bjørnen
er ikke skudt endnu – så
også her ligger en vigtig
arbejdsopgave for det nye
lokaludvalg.

Det nye lokaludvalg tiltræder i mødet 30. Marts, men
inden da – 25. Marts – holdes en sammenkomst, hvor
det afgående og tiltrædende lokaludvalg kan møde
borgerne under afslappede
former. Mødet træder i
stedet for nytårskuren, der
måtte aflyses pga coronarestriktioner. I mødet vil
LUs anerkendelsespris for
2021 også blive uddelt.

Vel mødt!
poul

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.

Fase 2 og 3 — 1. kvartal 2022
Stålkonstruktion til den nye landskabsbro
ankommer i slutningen af februar.
Den leveres af HSM Industri. Herefter begynder
monteringen af brodækket på det landfæste, vi har
færdigstøbt i løbet af efteråret. Brokonstruktionen
forbelastes af hensyn til nedbøjningen, og i samme
takt som vi bygger, aflastes broen igen, således at
nedbøjningen forbliver konstant.

I råhuset handler det stadig om støbning af mellemdæk og terrændæk, samt om trappekerne T4 i
p-anlæggets nordvestlige hjørne og væksthuset, der
ligger i midten. Trappekernen skal bygges op parallelt
med etableringen af de to dæk. Trappe T4 kommer til
at rumme dobbeltelevatorer og trappe.

Vi skal endvidere bore
fundamenter til forbindelses
gangen, der løber fra
trappekerne T4 over
landskabsbroen ind under
Operaens tagudhæng.

Granitterne, som vi skal bruge til
rammer og belægning, ankommer
nu fra Kina i en lind strøm:
4 containere om ugen i de næste 25 uger. Så
det vælter faktisk ind med sten til det lager,
der skal bruges af løbende.

1. kvartal byder også på forberedelser for løft af den
store tagkonstruktion på væksthuset. Taget ankommer i tre sektioner, og leveres på pram fra HSM
Industri i Grenå. Før opstilling af den store mobilkran
på 500 T/M, der foretager løftet, skal der etableres
brøndfundamenter. Kranen opstilles midt for byggegruben med halvdelen af lasten direkte på d-wall’en.

I februar går anlægsgartner O.K. Nygaard sammen
med underentreprenør Christiansen & Essenbæk
i gang med at lave kajkanter og belægning på
ø-udvidelsen.

Vi får støbt nedkørslen
til p-anlægget færdig
i februar 2022.
Nedkørslens to
murvinger kommer dog
først på engang i 2023.

Illustrationer: Peter Heydenreich

De underliggende konstruktioner til montering
af glasfacaderne inde i midten af væksthuset på
niveau −2 og −1, støbes også i løbet af foråret.
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Ny udstilling: Iværksættere før og nu
Iværksættere er i dag kommet ind i tv-stuerne i den
bedste sendetid og har
nærmest fået heltestatus,
og samtidig undervises
flere og flere unge i iværksætteri. Men hvad driver
iværksætterne, og hvordan
oplever de særligt opstarten
af et nyt firma? Det er et
par af de centrale spørgsmål i Bank- og Sparekassemuseets nye særudstilling, Iværksættere før og
nu, der tegner et portræt af
iværksættere fra 1700-tallet og frem til i dag.  

”Museet vil med særudstillingen sætte fokus på
iværksætterne, som med
en stor personlig indsats
skaber økonomisk vækst
og nye arbejdspladser i
samfundet. Udstillingen
forsøger at give et indblik i
iværksætternes vanskelige
start og at nå ind til det
personlige DNA, der gør
dem til virksomhedsstartere,” siger Ole Simonsen,

der er bestyrelsesformand
for Bank- og Sparekassemuseet.

I udstillingen møder man
fem af nutidens iværksættere og syv historiske
iværksættere. Udstillingen
viser bl.a. nogle af de råvarer, prototyper og færdige
produkter, som har været
fundamentet for start af
nye virksomheder. Blandt
produkterne kan nævnes
den ikoniske Ellert, der
leder frem mod nutidens
boom af elbiler, stomiposer,
der forbedrer livskvaliteten
markant for patienter verden over, smarte sneakers
og tasker af genbrugt tøj og
lækre interiørprodukter af
genanvendt plast, der har
bæredygtighed i centrum.

Særudstillingen fortæller
også om historiske og samfundsmæssige udfordringer
for iværksætterne. Ved du

fx, at Danmark har bundrekord i andelen af kvindelige
iværksættere – eller hvilken type uddannelse, der
skaber flest iværksættere?

Udstillingen er tilrettelagt
af museumsinspektør Inge
Christiansen og er blevet til
med økonomisk støtte fra
Nordea-fonden. Udstillingen kan opleves fra søndag
den 23. januar til og med
søndag den 4. december
2022.

Bank- og Sparekassemuseet har åbent søndag kl. 1016 og onsdag kl. 10-17. Der
er gratis adgang.Museet
ligger på Christianshavn i
en smuk gammel 1700-tals
bygning, Heerings Gård.
Ud over særudstillingen
rummer museet udstillingen PENGE - dine, mine og
vores om banker og sparekassers udvikling i de seneste 150 år, vinkælderen
med udstilling om familien
Heerings likørproduktion
og mezzaninen med udstilling om banker og bankmaskiner.

Yderligere oplysninger fås
hos museets bestyrelsesformand Ole Simonsen, ole.
simonsen@mail.dk telefon: 20 92 05 55,
eller hos museumsinspektør
Inge Christiansen, sj4k@
kk.dk – telefon: 21 66
14 37.

Fakta
Frem til 1857 forhindrede
lovgivning de fleste i at
blive iværksættere.
Indtil 1899 måtte gifte
kvinder ikke drive en virksomhed.
Kun en fjerdedel af nutidens danske virksomheder
startes af kvinder. Dermed
har Danmark bundrekord
blandt OECD-landene,
hvad angår andelen af
kvindelige iværksættere.
Kun japanske og italienske kvinder ligger lavere i
andel.
Iværksættere har forskellig
uddannelsesbaggrund, men
den største gruppe udgøres
af folk med en erhvervsfag-

“Sammen med prisen
på 5.000 kr, får
vores vinder af årets
iværksætterkonkurrence
adgang til at trække på
nogle af vores medlemmers
kompetencer.” siger
Henrik Goldschmidt.
“Medlemmerne stiller
deres erfaring og ekspertise
gratis til rådighed for
virksomheden. På den
måde forsøger vi at leve
op til Rotarys værdier
om at tjene andre,” siger
Henrik Goldschmidt, der
nævner projektledelse,
strategisk kommunikation
og bestyrelsesrådgivning
som kompetencer,
christianshavnerklubben
kan bidrage med.

Donationen omsættes til
legetøj

Pris-vinder vil lindre børns smerter
Siden sin start for
knap to år siden har
christianshavneriværksættervirksomheden
Cessatech A/S fået patent
på sin næsespray med
smertestillende medicin
til børn. Nu har Rotary
på Christianshavn kåret
virksomheden som årets
iværksætter.

Sammen med kåringen
til årets iværksætter
på Christianshavn
er Cessatech A/S
indstillet til Rotarys
distriktskonkurrence
om at vinde samme
ære for København og
Nordsjælland.

Rotary hylder og støtter
iværksættere

“Vi plejer at dyste med
Rotaryklubberne på
Amager om at indstille

en iværksætter til
distriktets konkurrence,
men coronasituationen
har stoppet den plan i
år. Derfor går vi direkte
efter at vinde distriktets
konkurrence,” siger
Henrik Goldschmidt,
der er formand for
ChristianshavnSlotsholmen Rotary Klubs
iværksætterudvalg.

Pengepræmien har
Cessatech besluttet at give
videre til Rigshospitalet.
“Vi er ved at købe nyt
legetøj, således at de
indlagte børn får en lidt
bedre oplevelse - det er en
del af vores purpose at give
noget tilbage til børnene,”
siger Jes Trygved.

Det rimer godt med det
frivillige arbejde, som
christianshavnerne i
Rotary står for. “Vi står
i december måned ved et
juletræ i Amagercentret,
hvor man kan opfylde
børns ønsker fra
organisationen Barnets
Glæde og donere penge til
Joannahuset” siger Henrik
Goldschmidt, der selv
tilbragte sidste søndag i
Amagercenteret med visir
og håndsprit for at tale
med centerets kunder om
at sprede juleglæden ved
at støtte krisecenteret for
børn og unge, Joannahuset
på Christianshavn.

Lindring af børns smerter
er en hjertesag
“Jeg er selv far til tre børn,
og jeg tror, at alle forældre
kan nikke genkendende
til ønsket om at lindre
børns smerter, når de er på
hospitalet eller skadestuen,
uden at skulle stikke dem
med en nål.” siger Jes
Trygved, CEO i Cessatech
A/S.

lig uddannelse

Bank- og Sparekassemuseet                                                             

Udfordringen er, at man
ikke bare kan tage voksnes
medicin og give en mindre
dosis. Børn er forskellige,
ikke kun i kroppens
størrelse, forklarer Jes
Trygved.

Cessatech A/S er baseret på
forskning på Rigshospitalet
i netop de procedurer, der
skal hjælpe børn igennem
situationer, hvor noget
risikerer at gøre ondt, før
det kan gøre godt. Samtidig
er opgaven med at komme
frem med nye løsninger
vanskelig, fordi det skal
dokumenteres at det virker
og er sikkert. Det kræver,
at man prøver det af i
virkeligheden - der hvor
noget gør ondt.

Man bruger tegninger af
ansigtsudtryk for at “måle”
smerten, og for de helt små
børn (1-2 år) kigger man
på deres udtryk og adfærd.
“Det er utrolig svært at
måle smerte” siger Jes
Trygved, som mener, at
der vil gå endnu 2-3 år før
et godkendt produkt kan
komme på markedet.

Flere investorer end kunder
Normalt er det et krav
for at vinde Rotarys
iværksætterkonkurrence, at
virksomheden har vist, at
den kan tjene penge. Men
i Cessatechs tilfælde har
man gjort en undtagelse,
fordi Cessatechs produkt
ikke er på markedet
endnu. Virksomheden
er i gang med at lave
kliniske test efter aftale
med EMA, den europæiske
lægemiddelsmyndighed.
Man forventer at produktet
bliver godkendt i 2024.

“Vi har valgt at
fokusere på det værdige
formål” siger Henrik
Goldschmidt, som håber,
at distriktskonkurrencen
også vil få øje på denne
kvalitet. “Ellers kan
det jo være, at nogle af
Cessatehcs fremtidige
aktionærer lytter med
når de præsenterer sig for
distriktets dommerkomite
den 2. april næste år,”
griner Henrik Goldschmidt.

Heerings Gaard
Overgaden Neden Vandet
11
1414 København

2. april næste år,” griner
Henrik Goldschmidt.
Cesssatech A/S er noteret
på Spotlight, som er en mikrobørs. Spotlight startede i
Sverige under navnet Aktietorget, men nu er der
også en afdeling i Danmark.
Jes Trygved skønner, at 70
procent af investorerne er
danske.
Hjemme på Christianshavn
Jes Trygved havde sin første
lejlighed, halvandet værelse
på femte sal, på Christianshavn. Derfor nyder han sin
daglige cykeltur til arbejde
på Kanonbådsvej. Det er en
tur gennem gode minder,
kulturhistorie og skøn natur.
“Det er fantastiske omgivelser” siger Jes Trygved.
Virksomheden har tidligere
boet i fælleskontoret Symbion, men stedet passede
ikke rigtig til Cassatech.
Man valgte derfor at flytte til
Christianshavn på Kanonbådsvej, hvor man så har til
huse i de skønne ombyggede
kanonbådshuse med direkte
udsigt til vandet.
“Vi har ingen planer om at
flytte.” siger Jes Trygved
og når man er børsnoteret,
er det i sig selv en proces at
skifte adresse. Så Cessatech
er en christianshavnervirksomhed med planer om at
blive boende og med tiden
udvide og udvikle virksomheden lokalt og globalt.
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NATURKLUMMEN Februar 2022
Men på den anden side: Giv
aldrig op.

deres faste territorier og er
nemme at genkende.

Når det så er sagt kan
man jo heldigvis stadigvæk
finde noget vild eller nænsomt plejet natur, både på
Fælleden samt her i bydelen,
med fuglekvidder, krat og
en mangfoldig biodiversitet
på voldene, men det er også
en slags evighedskamp at
beholde dette.

Det kniber lidt for visse politikere at forstå at fuglen
og den fattige skal også
være med.

De dage hvor kulden og
den friske klare luft meldte
sin ankomst fik vi en del
gæster som Træløber,
Grønsiskener og Bogfinker
som var på et kortvarigt
besøg, Flagspætten lyder
som en knagen i træerne,
Rødkælken er også nem at
få øje på.
Der er nærmest udbrudt
en krig ud i København om
anvendelsen af de grønne
områder

Borgerne vil bevare den
smule vild natur der er tilbage i København, mange
kæmper bravt og det kan
man tydelig se på det Kommunevalg der har fundet
sted siden sidst.

Det er unikt at vi i dag
stadig har dette område
i nærheden af vores boliger i København, som jo
desværre skrumper med
årene, med Ugler, Lærker,
Tornsangere, Nattergal,
Spurvehøg, Tårnfalk, rådyr, mår, vandsalamander
mm tilgængeligt for alle.

Det skal der værnes om.

Alt for mange arter er allerede forsvundet både lokalt
og globalt

Menneskene i byen har
brug for at kunne lade op
og få nogle gode naturoplevelser med spændende dyr,
fugle, insekter og planter.
Det er også en vigtig at
børn kan lære noget om
naturen, børn har ret til
krat, et sted at bygge huler,
og opleve de vilde dyr.
Det fine er at vi stadig har
lidt tilbage endnu.

Da der er mange der ikke
har råd til et sommerhus,
derfor er der et stort behov
for denne vilde natur i nærheden af vores boliger.

Men mørke skyer ligger
over os Københavnere i
disse tider, Der fattes byggegrunde, officielt til almennyttige boliger som folk
kan betale.

Der fattes byggegrunde, officielt til almennyttige boliger som folk kan betale.

Politikerne bruger alle
kneb og presser projekterne
igennem til stor frustration
for borgerne.

Der forgår for tiden en lang
og sej kamp om Lærkesletten, Tornsangerland, Fiskeri havnen mm.
Der tages der ingen hensyn
til de veldokumenterede
dyrearter vi vil miste, de
må nu vige for bla. et upopulært byggeri kaldet Fælledby.
Da der er bygget massivt
på fælleden i gennem de
sidste årtier, og vi allerede
har mistet en stor del af
dette naturområde er det
tid til at sige STOP.

Jeg læste for et par år tilbage om et rådyr der var
sprunget i havnen ved Langebro, som blev reddet op
af Falck. Det viser lidt om
hvor presset dyrene allerede er pga. alt det byggeri
der allerede er bygget på
Fælleden.

Ophævelse af fredninger,
retssager, demonstrationer
der handler om vores natur
hører til denne tid, der bliver skrevet stolpe op og ned
om emnet, det er et”Hot”
emne.

Lynetteholmen er også en
del af denne problematik.
Sidste lørdag sejlede ca.100
skibe gennem havnen for
at demonstrere imod Lynetteholm projektet, som
også bliver presset igennem
på trods ekstrem megen
modstand og manglende
miljø forbehold, solgt som
stormflodssikring og byggegrunde.
Denne sejl-demo var en
storslået aktion, respekt for
de sejlende samt demon-

stranterne på land.

Slammet fra opgravning af
havbunden bliver lige nu
dumpet hos nabo kommunerne under stor protest

Den store debat er i gang,
uden politikerne tager det
alvorligt og stiller projektet
i bero, til projektet er ordentligt gennemtænkt.

Mange lange indlæg dukker op i medierne, næsten
alle imod projektet.

Så vidt jeg er
oplyst, står der
oveni købet
rigtig mange
nye lejligheder
tomme, som ingen har råd til
at betale, skal
vi have flere
af den slags?
Eller måske få
en ordning så
folk har råd til
at bo i dem der
allerede er bygget, i stedet for
at bygge mere
på områder der
har en populær
funktion.

Jeg talte med
2 på valgdagen der ville
stemme på Sophie Hæstorp
Andersen for
at bevare Fælleden.
Sophie fik jo
hustandsomdelt
en propaganda
for ”Grøn by” i
sidste desperate
forsøg på at få
de grønne vælgere, og mange
faldt i fælden, i
krig og kærlighed gælder alle
kneb.
I virkeligheden
stormer hun

frem med sit store sorte co2
skadelige projekt, og ødelægger den natur som nogle
folk troede hun ville bevare.

Jeg ville meget gerne spørge Sophie Hæstorp Andersen personligt om hvad hun
mente med ”grøn by”? hun
reklamerede med.

Det gamle ordsprog: Mod
dumhed kæmper guderne
forgæves, passer vist meget
godt til dagens situation.

Pibeænderne har været
her et stykke tid med deres
smukke orange hoveder, og
Trold- og Taffelænder hviler på vandet om dagen.
Svaneungerne er flyveklare, de 3 fra Ydre Stadsgrav et blevet fløjet ud til
Amager strand af deres
forældre. De flyver lidt
frem og tilbage og besøger
hindanden. Den enlige
unge fra Kaninøen holder
sig stadig til sin mor, det
samme gælder svaneungen
fra Fredens Havn. Det er
en fornøjelse at følge med
i svanerne da de holder på

Læs mere om vores natur
på: www.christianias-frienatur.dk
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Kandidater til lokaludvalget
Redigeret af Hanne Juul Nielsen
På disse sider præsenterer
vi de opstillede kandidater
til Christianshavn Lokaludvalg, inddelt i valgte interessegrupper. Københavns
Kommune har 12 lokaludvalg, herunder Lokaludvalget Christianshavn.

og vore muligheder for et
aktivt fritids- og friluftsliv gennem hele livet. Mit
kandidatur er forankret i
sejlklubben Lynetten, hvor
jeg er medlem, aktiv sejler
og i flere valgperioder har
siddet i bestyrelsen.

Stemmeberettigede kan
afguve deres stemmer i perioden fra mandag den 14.
februar kl. 12.00 til og med
mandag den 28. februar kl.
12.00.

Claus Bendixen er pensioneret lærer 69 år og
bor sammen med Anne på
Margretheholm, der huser
ca. 2000 store og små christianshavnere.

Som stemmeberettiget og
kandidat vil du den 14.
februar få tilsendt et link
til den digitale afstemning,
som foregår via et digitalt
skema.

Poul Cohrt

En forening kan kun tilmelde én repræsentant til
at stemme. Hvis foreningen
opstiller en kandidat, er det
kandidaten, der er stemmeberettiget.
Hver stemmeberettigede
har 9 stemmer. Spørgeskemaet vil på forhånd være
sat op til det maksimale antal stemmer. Du kan ikke
afgive mere end én stemme
pr. kandidat. Du behøver
ikke bruge alle dine 9 stemmer (retningslinjernes §6).
Efter d. 28. februar kl. 12
kan sekretariaterne se,
hvilke kandidater, der har
fået flest stemmer. De 15
kandidater med flest stemmer indstilles til lokaludvalget.

Børn, unge, kultur, fritid
og idræt
Claus Bendixen

Marianne Olsen

Opstillet for Avisgruppen
Christianshavneren, der
siden 1984 har produceret
lokalavisen Christianshavneren, der husstandsomdeles i bydelen. Stiller op
i interessegruppen: Børn,
unge, idræt, kultur og fritid.
I en del år har jeg nu nydt
den tillid at være formand
for lokaludvalget. Når jeg
nu genopstiller, er det ud
fra den erkendelse, at der
mere end nogensinde er
behov for et officielt organ,
der kan kortlægge, hvad
lokalsamfundet mener og
bære disse synspunkter ind
til Rådhuset.
Vi har også nogle sager, der
lokalt vil være vigtige i de
kommende år: Fortætning,
Lynetteholm, Trafik, Torv
og Natteliv - for at nævne
de mest i øjenfaldende. Her
ser jeg frem til fortsat at
kunne arbejde for løsninger, der har lokalsamfundets opbakning.

Opstillet for sejlklubben
S/K Lynetten på Refshalevej, som driver Margretheholms Havn, der er et
aktivt fritidsområde for
mange i og uden for bydelen. Klubben har 1320
medlemmer i alderen 5 til
95 år.

I de sidste to år har jeg
været 2. suppleant i Christianshavns Lokaludvalg
og har aktivt fulgt lokaludvalgets arbejde. Aktuelt er
jeg tilknyttet arbejdsgrupperne: Trafik, by og havn,
Lynetteholmen og den nystartede Stormflodsgruppe.
Med udsigt fra Margretheholm håber jeg, som
medlem af lokaludvalget,
at kunne levere en indsats,
der både kan være til gavn
for vores alles interesser i
mindre trafik, mere grønt

gets miljøgruppe, hvor jeg
primært arbejder med problematikken omkring støj,
og dermed også stilhed.
Vi kan ikke være her alle
sammen på samme sted på
samme tidspunkt; så hvordan indretter vi byrummet,
så vi alle kan være her?
Derudover er jeg generelt
interesseret i at bringe
kunsten ud i det offentlige
rum og dennes indvirkning på de mennesker,
der færdes dér; derfor min
forening.
Ældre, sundhed, social og
integrationsområdet
Frode Neergaard

Per Møller Janniche

Som københavner med et
godt fodfæste på Margretheholm føler jeg et ansvar
for aktivt at deltage i byens
udvikling med respekt for
det gamle - Christianshavns historie ligger mit
hjerte nært.

og interesser med i bagagen. Samtidig kan jeg via
et arbejdsliv som ansat,
direktør, offentlig og privat bidrage med erfaring
om samarbejde, interessevaretagelse, dialog med
politikere og projektstyring
i en form, hvor humor og
hygge går hånd i hånd med
seriøsitet og ansvar. Jeg
opstiller ikke med et valgprogram, men er åben og
klar til at tage fat, hvor der
er behov og kæmpe for et
skønt Christianshavn.

Opstillet for Ejerforeningen
ved Volden.
Jeg opstiller til lokaludvalget for Christianshavn
af flere grunde. Dels er jeg
kommet i en alder og har
opnået en erfaring, jeg vil
bruge til fordel for min
bydel. Dels så ønsker jeg
at slå et engageret slag for
miljø, kulturliv, æstetik,
børn, unge og ældre, fritidsliv og et lokalområde, vi
kan være stolte af og glade
for. Jeg er ny i området,
men min kone og hendes
familie har i flere generationer boet på Christianshavn. Det giver mig både et
frisk syn på tingene og en
historik at trække på.
Jeg opstiller desuden for en
af de store ejerforeninger
i området og har dermed
al deres erfaring, viden

Opstillet for Christianshavns Biblioteks brugergruppe.
Demokrati, kultur, folkeoplysning og samvær. Disse
begreber er fundamentet
for mit værdigrundlag, mit
indre kompas, og jeg stiller
op til lokaludvalget for at
fremme disse værdier i lokalområdet.
Jeg bor på Holmen og er
1. suppleant i udvalget for
Ruth Plovgaard fra biblioteksgruppen og sidder også
i lokaludvalgets arbejdsgruppe, der beskæftiger sig
med kultur, fritid og skole.
(KFS-gruppen).
Jeg er 69 år, tidligere
Stadsbibliotekar i Greve og
lever et fysisk og socialt aktivt liv. Således er jeg kasserer for Schifters bådlaug,
aktiv i min andelsboligforening og arbejder som frivillig mentor for grønlændere
i Danmark. Jeg vil derfor
også repræsentere disse
interesser i lokaludvalget.
Jeg går til volley i Hal C,
kommer i Beboerhuset, på
biblioteket og nyder utallige
vandreture i området.
Jeg vil i forlængelse af
Ruths gode arbejde for bibliotekssagen fortsat sætte
biblioteket på lokaludvalgets dagsorden, men også
fremme såvel kultur, fritid
som lokalområdets sammenhængskraft, dersom jeg
bliver valgt som medlem af
Lokaludvalget.
Lis Schertiger-Nielsen

Opstillet for Ejerforeningen Løvens Gård, der er
placeret på Christiansbro
og varetager godt 100
medlemmers interesser i
forhold til ejendommen og
dens omgivelser.

Jeg er med i lokaludval-

Jeg har været medlem af
Christianshavns Lokaludvalg siden, det blev etableret i 2008. Jeg repræsenterer et alment boligselskab
– Boligselskabet Hjem, som
jeg er formand for. Jeg har
i alle årene været tovholder
for INFO/Event-gruppen,
som er en arbejdsgruppe
under lokaludvalget.
Vi har – i samarbejde med
sekretariatet – stået for
PR-arbejdet, lokaludvalgets
hjemmeside, Facebook,
har udarbejdet presseplan
for og stået for diverse arrangementer og sidst, men
ikke mindst, arrangerer vi
Christianshavnerdagen,
juletræstænding og nytårskur. Vi giver vores besyv
med omkring udarbejdelse
af plakater og annoncer og
har i det hele taget et rigtig
fint samarbejde med sekretariatet og resten af lokaludvalget. Som tovholder for
INFO/Eventgruppen er jeg
medlem af Christianshavns
Lokaludvalgs forretningsudvalg.

Jeg var i sin tid med til at
lave folderen ”VISION for
Papirøen”, hvis idéer har
haft indflydelse på øens nuværende plan, og i INFO/
Eventgruppen deltog jeg i
produktionen af en avis om
Christianshavns 400-års
Jubilæum.
Pt. er jeg medlem af arbejdsgrupperne, INFO/
Event-gruppen, Kultur,
Skole og Fritid, Børn og
Unge gruppen, herunder
Sandkasse-gruppen samt
Operapark-gruppen.
Disse fire arbejdsgrupper
håber jeg at fortsætte i,
hvis jeg bliver genvalgt.
Bolig, miljø og erhverv
Asbjørn Kaasgaard

Stiller op for Dansk Handicap Forbund.
Bosat på Christianshavn
siden 2009. Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk Handicap Forbund København og
vil arbejde for at gøre bydelen til et mere tilgængeligt
sted med niveaufri adgang.
Jeg har et ønske om at tilgængelighed bliver tænkt
ind på alle niveauer, og at
handicappede bliver inddraget i arbejdet som alle
andre borgere i bydelen.

Lokaludvalget får størst
indflydelse gennem en
konstruktiv dialog med
myndigheder, projektudviklere og andre samarbejdspartnere og må sikre
borgerinddragelse gennem
borgermøder og andre offentlige arrangementer.
Med et godt kontaktnet på
og udenfor Christianshavn
vil jeg fortsat bidrage til
lokaludvalgsaktiviteter.
Christianshavn et godt
sted at bo og færdes. Det
skal det blive ved med at
være. Bydelen kan og skal
løbende forbedres, men der
er ikke behov for radikale
forandringer, som ændrer
Christianshavns karakter.

Manglende tilgængelighed
både fysisk og psykisk kan
afstedkomme ensomhed.
Det er vigtigt, at der tages
hånd omkring ældre og
handicappede. Christianshavn skal være en inkluderende bydel.

Jeg er tilhænger af, at kommunen arbejder mere med
«Færdselsarealer for alle»
og ønsker også mere fokus
på den sociale tilgængelighed - lige adgang for alle.

Jette Arendrup

Opstiller for Ejerforeningen
Christianshavnergården.
Jeg genopstiller, fordi jeg
har et stort engagement i
bydelen. Jeg interesserer
mig særligt for det sociale
og for journalistik, og er en
erfaren christianshavner
med et godt kendskab til
Christiania.

Opstillet for Boligselskabet
Hjem, som er et alment boligselskab med 2 afdelinger
lokalt på Christianshavn

ker, vi deler med Christiania, og senere i gruppen,
Hjemløse og Fattigdom,
har jeg søgt at fremme
forskellige af Christianshavns sociale tiltag og problemstillinger overfor bl.a.
kommunen.

Poul Brorson

Christianshavn er en attraktiv bydel. Det må
sikres, at havn, kanaler
og offentlige rum er for
alle. Jeg vil arbejde for en
smuk fontaine på Torvet,
for grøn byudvikling, træer
og bænke, tryghed i det
offentlige rum og at lave
kvarterer klimasikres.
Lynetteholm er en
mærkesag. Jordtransport
skal ske af søvejen. Der
skal findes acceptable
løsninger på støj,
forurening, ulemper for
S/K Lynetten, indvirkning
på havn og havmiljø og at
klimasikringskomponenten
fremmes.

Jette Philipsen

Opstiller for foreningen
B&W-arbejder ved Christianshavns Kanal, der
arbejder for at opstille en
naturalistisk skulptur af en
B&W-arbejder på Børnehusbroen.

med i alt 34 lejemål.

Jeg har fra lokaludvalgets
start især involveret mig i
de forskellige problematik-

Opstillet for Christianshavns Lokalhistoriske
Forening & Arkiv, der formidler og indsamler viden
om Christianshavn
Jeg har altid været lokalpolitisk aktiv. Jeg har i alle
sammenhænge arbejdet for
at styrke sammenhængskraften i bydelen. Senest
har jeg været tovholder for
lokaludvalgets Nyholmarbejdsgruppe, hvor det
er vigtigt at sikre det enestående kulturhistoriske
miljø, samt sikre ny anvendelse af området til f.eks.
erhvervsskole, idrætsfaciliteter, kulturliv, institutioner og ungdomsboliger.
Opgaver:
Der skal ske en markant
forbedring af cykelfremkommelighed i Torvegade
og Refshalevej skal saneres. I fremtiden skal der
etableres flere almene
boliger, især for unge for
at sikre mangfoldigheden
på Christianshavn og at
folk har råd til at bo her.
Bopælspligt for alle boliger.
Refshaleøen skal med i
byudviklingen.
Der skal laves en anden
klimasikring af Christianshavn og København
end Lynetteholm projektet.
Især er en portløsning mod
syd og en fra Nordhavn
over Trekroner til Refshaleøen.
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Ulla Bo Skovvart
Lars Josephsen

Opstillet for Ejerforeningen
Panterens Bastion, der har
adressen på Christianshavns Voldgade 8-16.
Motivation for at opstille
til Christianshavns Lokaludvalg:
Interesse for Christianshavn som socialt rummelig
bydel; Christianshavn som
bæredygtig bydel; stormflodssikring på kort og på
længere sigt; Lynetteholmprojektet; borgerdeltagelse
i demokratiske beslutningsprocesser. Har deltaget som
suppleant i lokaludvalget
siden 2020 og bor på Christianshavn i ejerforeningen
Panterens Bastion.
Min baggrund er:
Uddannet i fysik og matematik, offentlig forvaltning
og musikpædagogik
Tidligere beskæftiget med
organisationsudvikling
(privat firma), studier af
civilsamfund (EU-projekt/
RUC), energi/miljøplanlægning og bæredygtig udvikling (i to ministerier).
Interesser er bæredygtig
udvikling, konsekvenser af
klimaforandringerne, FN’s
Verdensmål, folkeoplysning, musik.
Pt. aktiv i NGO’erne FNforbundet og Globale Seniorer, og undervisning på
Folkeuniversitetet i fagene
økologi og økonomi.
Jane Lytthans

Opstiller for Christianshavns Lokalråd, hvor
medlemmer deltager i
oplysning og kampe for et
bedre Christianshavn - fx
trafikforhold, et torv for
alle, udvidelse af Margretheholm mm.
Jeg opstiller til lokaludvalget, fordi jeg gennem
udvalget kan være med til
at arbejde for et velfungerende Christianshavn med
en trafik, som ikke hæmmer vores liv i gaderne bl.a.
sikrere skolevej til børnene;
med et Torv, som skal være
for alle; med et byggeri,
som ikke bliver tættere i
gårdene bl.a. ved huludfyldninger; ingen Lynetteholm; bedre arbejde for
bæredygtigheden i bydelen;
nogle gode fælles fester i
gaderne med juletræ, nytårskur og Christianshavnerdag - kort sagt et mere
levedygtigt Christianshavn
til glæde for alle.

Opstillet for Bo-Vita, afdeling 19, der er en almen
boligforening fra 1978 og
har 166 lejemål.
Jeg har været aktivt medlem af Christianshavns
Lokaludvalg i mange år,
især omkring forslag til
bebyggelsestiltag på Papirøen, Operaparken og Nyholm samt problemer med
sejlads og støj i og omkring
havn og kanaler. Jeg har
tillige været aktiv i info-/
eventgruppen, der praktisk
arrangerer fx juletræstænding, nytårskur og Christianshavnerdag.
Det vil jeg alt sammen
gerne fortsætte med. Det er
meget interessant at være
engageret lokal, og måske
kan vi ved fælles indsats
undgå yderligere tivolisering af vores bydel.

Christianias Naboer forsvarer Christianias naboers
brede interesser overfor
f.eks. staten, kommunen
og selve Christiania mht.
lokalplan, trafik, miljø,
naturbevaring, hashmarkedet og dermed forbundne
sociale og politiske forhold.
Medlemmer af Christianias
Naboer er bl.a. E/F Hjerter
Dame, A/B Halvtolv, Voldboligerne, Christianshavns
Gymnasium, Bådelauget
Saugværket, A/B Firkanten, Christianshavns
Idræts Klub, CIK og Bo
Vita afdeling 18.
I indeværende periode
i Lokaludvalget har jeg
deltaget i følgegruppen for
Operaparken (pt. tovholder) og Nyholms-gruppen.
Det er mit håb at fortsætte
i de grupper og de grupper,
der er relevante for Christianias Naboer.
Katinka Haxthausen
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Siden Christianshavns Lokaludvalg blev dannet, har
jeg arbejdet for at vi får et
bedre, renere og mere holdbart miljø. Her er mulighed
for at deltage og samarbejde med miljøinteresserede
og fagligt vidende med-christianshavnere. Derfor har
jeg været glad for at være
tovholder i lokaludvalgets
Miljøgruppe og Stormflodssikringsgruppe.
Jeg vil gerne fortsætte og
udbygge miljøarbejdet i lokaludvalget og i tæt samarbejde med Miljøpunkt Indre
By & Christianshavn. Jeg
vil bl.a. fortsætte med at
arrangere årlige Ren Vold
affaldsindsamlingsdage i
samarbejde med Christiania, og at vi kan komme
på flere besøg og med egne
øjne se, at det sorterede affald bliver genbrugt.

Skyggerne er lange i vintermåneder.Her på Dyssevejen.
ebb

I Stormflodssikringsgruppen vil jeg gerne arbejde
videre for, at vi kan sikre
Christianshavn mod stormflodsoversvømmelser og
fremføre forslag til bedre
sikringer.
Hulda Mader

Preben Møller Whitt

Opstillet for Ejerforeningen
Krøyers Plads, der varetager ejernes interesser
omkring Krøyers Plads og
generelt for Christianshavn.
Jeg vil arbejde for et bedre
miljø og plads til os selv på
Christianshavn. Gæster til
de mange restauranter og
Broens Gadekøkken, samt
badegæster på bryggerne
ved Krøyers Plads påvirker
miljøet negativt med støj og
affald. Der er ikke plads til
os selv.
Jeg vil arbejde for reduktion af trafikforhold og
bedre fremkommelig for
ikke mindst cyklister omkring og i Torvegade. Det
er trafik til og fra indre
by, der fylder og påvirker
miljøet negativt med støj
og forurening – ikke lokale
christianshavnere.
Povl Koch

Opstillet for Christianshavns Torvenetværk, der
gennem de sidste tre år har
arbejdet med sociale arrangementer og kulturaktiviteter med henblik på - på
sigt- at skabe en grøn og
ny indretning af Torvet.
Som formand for Christianshavns Torvenetværk vil
jeg selvfølgelig have meget
af min opmærksomhed rettet mod Torvet: Det sociale
liv, det indretningsmæssige
og det trafikale torv. Sammen med de øvrige frivillige
i Torvenetværket vil jeg/ vi
gøre vores bedste for fortsat
at have arrangementer på
Torvet af varieret slags.
Vi i Torvenetværket synes,
det er vigtigt at have en
plads i Lokaludvalget, da
Torvet er en så central del
af livet på Christianshavn.
Jeg sidder allerede i Lokaludvalget - valgt af foreningen Christianias naboer,
som jeg har været medlem
af i ca. 10 år, men denne
gang har jeg- af ovennævnte grunde- prioriteret
at stille op for Torvenetværket. Udover Torvet vil
jeg involvere mig i arbejdet
omkring trafikale løsninger
i bydelen samt have stort
fokus på miljø og bæredygtige løsninger. Men jeg vil
selvfølgelig involvere mig i
alle de sager, der kommer
op i Lokaludvalget.
Kirsten V. Andersen

Opstillet for foreningen
Christianias Naboer, der er
en paraplyorganisation for
foreninger omkring Christiania.
Stolt kandidat for Christianias Naboer, som jeg
har været medlem af siden
2010. Har boet på Christianshavn siden 1995 og flyttede til Holmen i 2005.

Opstiller for Foreningen
Fristaden Christiania.
Christiania er et selvstændigt område på 34 ha, som
er beliggende i udkanten af
Christianshavn. Her bor ca.
670 voksne og 250 børn. De
skal repræsenteres i lokaludvalget og derfor stiller
jeg op.
Fristaden Christiania vil
meget gerne være repræsenteret i Lokaludvalget,
da vi ved, Christiania ofte
fylder meget, både på den
gode og den dårlige måde.
Derfor vil vi gerne vil være
i dialog med resten af Christianshavn, så vi hurtigere
kan løse evt. problemer.
Vi bor mange forskellige
mennesker på Christiania,
og vi er en stor arbejdsplads, der arbejder mange
her, både christianitter og
folk, der bor i København.
Vi har vuggestue, børnehave, fritidshjem og
fritidsklub, værksteder,
forretninger, spillesteder og
restauranter mm. Og så er
det også vigtigt at nævne,
at vi har en aftale med
staten omkring statshuse
og areal – og at vi betaler
leje, af alt det vi lejer til
staten og vi betaler ejendomsskat til SKAT, af det,
vi ejer.

Tiny Houses findes på Fristaden. Dette dog ikke til fast
beboelse.ebb

Få mere at vide om lokaludvalg
Du kan finde meget mere information om alle forhold vedrørende regler, processer, opgaver m.v. for lokaludvalg på Københavns Kommunes hjemmeside:

Opstillet for Foreningen
Sofiebadet.

www.valg-lokaludvalg.kk.dk

Christianshavneren nr.1 / Februar 2022

12

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

Spisehusmenu

Koncerter & arrangementer

Tirsdag d. 1/2
Timianbraiseret kylling, sauce, kartofler
og agurkesalat

Fredag d. 4/2 kl. 19.30. Gratis entré

Torsdag d. 3/2
Vegetarisk bolognese m belugalinser, pasta
og friskrevet parmesan

Lørdag d. 5/2 kl. 20.00. Entré 70 kr

Tirsdag d. 8/2
Mørksej i fad m dild, porre, spidskål,
kartoffelmos m. grov sennep
Torsdag d. 10/2
Vinbraiseret øko svinebov m. bacon,
honning, svampe og kartofler
Tirsdag d. 15/2
Kylling i grønkarry m. æbler, grønne
bønner og kokosmælk, perlebyg

”En aften i tidsmaskinen” med JJC&L

Jaya Merichau // Niko Blonde
Fredag d. 11/2 kl. 20.00. Entré 70 kr

BONA FIDE / BLUE LAKE
Lørdag d. 12/2 kl. 19.00. Entré 80 kr (studerende: 40 kr)

Lubos Soukup Quartet:
Anniversary Concert
Onsdag d. 16/2 kl. 20.00. Forsalg 80 kr

Yes Deer + Baujillaud

Torsdag d. 17/2
Vegetarisk chiligryde m. bønner,
belugalinser, rodfrugter m.m. Urterørt
creme fraiche

Fredag d. 18/2 kl. 20.00. Forsalg 80 kr

Tirsdag d. 22/2
Krydderbagt Laksefilet og rissalat m.
mango, forårsløg, koriander og lime

Red Gazelle Trio

Torsdag d. 24/2
Øko ribbensteg på bagte rodfrugter, rødløg
og rosmarin
- 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

Rune Kielsgaard - Duos and Trios
Lørdag d. 19/2 kl. 20.00. Entré 80 kr

Fredag d. 25/2 kl. 20.30. Forsalg 100 kr

Selvhenter

Lørdag d. 26/2 kl. 20.00. Entré 70 kr

Hein Westgaard Trio + Sydvestjysk
Guitarkompagni
Mandag d. 28/2 kl. 20.00. Entré 100 kr

Nulle & Verdensorkestret med månedens stjerne Bjarke Falgren
Fredag d. 4/3 kl. 19.00. Forsalg 80 kr

Hill Sphere - Downtempo Aften
Mønsterhed - SUGAR - P(h)onyCat

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra:
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Lørdag d. 26/2 kl. 14.00. Forsalg online børn 30 kr/ voksne 50 kr

Fastelavn i Bebo
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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

Croquis

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

La Boca tangosalon

Hver torsdag i salen fra 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)

Lokaler m.m.
- Tak til Lagkagehuset på Christianshavns Torv

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.

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.

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 Beboerhuset

Vi har alle et ‘go to’ for at komme ned på
jorden. For Maria H. Runing er det at sidde
kl. 22 om aftenen, forventningsfuld og stirrende på et blankt lærred, med en pensel i
den ene hånd og den anden hånd smurt ind i
acrylmaling. Til dagligt læser hun til billedkunstlærer og har derudover flair for sangskrivning og en baggrund som ansigtsmaler
Maria: “Jeg er pjattet med surrealistiske
træk, skæve streger og modsættende elementer. Min drivkraft er lysten. Jeg maler for at
stoppe tiden og være til stede. Jeg maler min
intuition og maleriet fortæller historien”.

Bliv medlem

Et ny kalenderår er indtrådt og dermed tid
til at forny medlemskabet af Beboerhusforeningen.
Vil du støtte op om Beboerhuset og have
indflydelse på, hvordan det skal se ud i
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhusforeningen.
Det koster 150 kr. pr. år. for voksne, og
75 kr. pr. år for pensionister og studerende.
Gå ind på: beboerhus.dk/blivmedlem - eller
få en indmeldelsesblanket i Beboerhusets
café.
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Vor Frelsers Kirke

Natkirke med Niels Vejlyt. Foto: Foto PR-foto

Alle koncerterne er gratis.

Bach, Dmitri Sjostakovitch,
Sven Erik Werner og César
Franck.

Søndag 6. februar kl. 15.0016.00
Salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen
Sopran Klara Ek og tenor
Adam Riis fremfører salmer
af en af Danmarks helt store
nulevende salmedigtere:
Lisbeth Smedegaard Andersen. Som forfatter til

Søndag 20. februar kl. 15.0016.00
Vinterkoncert med sopran
Lona Villadsen
Lona Villadsen fremfører
musik fra 1700-tallet af
blandt andet C.P.E. Bach,
Joseph Haydn og W.A. Mozart. Vor Frelsers Kirkes
organist Lars Sømod sidder

Koncerter

Gudstjenester
Onsdag 2. februar
Konfirmanddåb kl. 17.00
v/ alle kirkens præster
Søndag 6. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen

Alpha Trio by Caroline Bittencourt 32

Lørdag 12. februar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Koncer med Lona Mohr Villadsen: Foto: Foto PR-foto

Søndag 13. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten

Foredragene er arrangeret af Menighedsplejen på
Christianshavn. De foregår
i Stanley’s Gaard, Store
Søndervoldstræde 2, 1. sal.
Det koster 30 kr. at deltage.

Lørdag 19. februar
Dåbsgudstjeneste kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag 20. februar
Højmesse kl. 10.30
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag 27. februar
Børne- og familiegudtjeneste
kl. 10.30
v/ Marlene Lindsten
Natkirke
Natkirken er åben hver
fredag kl. 20.00-23.00. Aftenens musik eller aktivitet
begynder kl. 20.00, kl. 21.30
er der nadverandagt og kl.
22.45 fælles aftenbøn.
Fredag 4. februar v/ Marlene
Lindsten
Koncert med Jesper René,
der spiller Johann Sebastian
Bachs “Das Wohltemperierte
Clavier”. I år er det 300
år siden Bach udgav “Das
Wohltemperierte Clavier”,
som siden har dannet grundstenen i den vestlige
musiks historie. Værket er et
klaverkatalog over præludier
og fugaer i alle tonearter,
som efterlader lytteren en
meditativ stemning.
Fredag 11. februar v/ Finn
Damgaard
Skriveværksted med Rob-

Natkirke med Jesper Rene’.
Foto PR-foto

Foredrag

Skriveværksted med Roberta
Montanari: Foto: PR-foto

erta Montanari: “Identitet
og roller.”
Vi er nået til Fastelavn i
kirkeåret. Udklædning kan
være en måde at afprøve nye
roller og finde frem til den
identitet, vi gerne vil have.
Hvem vil jeg være eller ikke
være, hvordan jeg vil opføre
mig i livet, hvad vil jeg sige
ja og nej til? Vi skriver om
roller og selvbilleder - og
hvad vores ’masker’ siger
om os.
Vi går på opdagelse i sproget
og afprøver skriveøvelser.
Du bliver guidet med simple
skriveøvelser til at skrive
intuitivt og associerende ud
fra dine egne erfaringer. Du
behøver ingen skriveerfaring og deler kun det, du har
lyst til.
Medbring dit eget
yndlingsskrivegrej. Deltagelse er gratis men med
begrænset antal pladser.
Tilmelding til: smo@km.dk

Salmer af Lisbeth Smedegaard: Fotos Henrik Petit og Urban
Astrom

over 200 salmer er hun rigt
repræsenteret i samtlige
større salmebogsudgivelser
de seneste 25 år. Salmerne
akkompagneres af Vor Frelsers Kirkes organist Peter
Navarro-Alonso, der også
vil introducere de enkelte
salmer.
Søndag 13. februar kl. 15.0016.00
25-års solistjubilæumskoncert med Lars Sømod
Vor Frelsers Kirkes organist Lars Sømod spiller
musik af Johann Sebastian

ved orglet.
Søndag 27. februar kl. 15.0016.00
Vinterkoncert med Alpha
Alpha udfolder et program
af improvisationsbaseret
folkemusik og ny kompositionsmusik, heriblandt en
uropførelse af en ung dansk
komponist. Alpha består af
Bolette Roed (blokfløjte),
David Hildebrandt (slagtøj)
og Peter Navarro-Alonso
(organist ved Vor Frelsers
Kirke).

Fredag 18. februar v/ Susanne Møller Olsen
Kom forbi og nyd roen og lidt
stille musik. Natkirkerummet er kun oplyst af stearinlys og enkelte farvede projektører. Du kan opholde dig i
rummet præcis, som du vil,
når blot du viser hensyn til
andre kirkegængere og til
rummets formål. Du kan
bevæge dig frit rundt, lægge
dig i en sækkestol, tænde et
lys eller bede en bøn.
Fredag 25. februar v/ Finn
Damgaard
Koncert med Niels Vejlyt,
hvor hans guitarspil vil
sætte stemningen til aftens
natkirke. Han spiller klassisk inspireret, instrumental
guitarmusik over af egne
kompositioner og fra hans
orkester Sages Recital.

Tirsdag 8. februar kl. 14.0016.00
Syng Grundtvig til live
Sammen med Peter Navarro-Alonso, organist ved
Vor Frelsers Kirke, vil vi
dykke ned i et lille udpluk
af N.F.S. Grundtvigs salmer.
Eftermiddagen bliver en
rejse gennem Grundtvigs
liv og teologi, sådan som den
spejles i salmerne. Vi skal
både synge sammen og høre
lidt om historierne bag de
enkelte salmer.
Torsdag 24. februar kl.
19.00-21.00
Grundtvig og PH
De færreste vil vel nævne
Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner
vil Jørgen Carlsen forsøge
at godtgøre, at de to meget
forskellige skabende personligheder i dansk kulturhistorie på mange måder er
åndsbeslægtede.
Jørgen Carlsen er
klummeskribent og foredragsholder samt tidligere forstander af Testrup Højskole
og medlem af Etisk Råd.
Nyheder

Har I fået barn for nylig? Eller kender I nogen, som har?
Vi starter nye hold babysalmesang tirsdag 22.
februar.
Babysalmesang er rytmik,
musik og sang for det lille
barn og dets forældre. Underviser Annika Hamann
er uddannet musikpædagog
og sanger og har mange års
erfaring i at undervise i babysalmesang.
Vi mødes i Stanley’s Gaard
tirsdage kl. 9.00-10.00 og kl.
10.00-11.00.
Der er et hold for børn i
alderen 2-5 måneder og et
hold for børn i alderen 5-9
måneder.
Pris: 250 kr.
Læse mere om tilmelding på
kirkens hjemmeside.
Tårnet åbner 26. februar
Vor Frelsers Kirkes tårn
åbner igen lørdag 26. februar
kl. 9.00. Til åbningen giver
Christianshavns Brass Band
koncert.
Tårnet vil have åbent hver
dag kl. 9.00-20.00 medmindre vejr og vind forhindrer
det.
Adgang til tårnet kræver
forudbestilt billet via
hjemmesiden/biletto.dk. Se
billetpriser på www.vorfrelserskirke.dk
Sandstensrenoveringen
fortsætter i 2022
Går du en tur i Dronningensgade og kigger op på
kirkens sandstenselementer, ses det, hvor langt renoveringen er nået. I september opmålte Nationalmuseet
sammen med arkitekt Gitte
Hoff og Stig Andersen fra
Rådvad Stenhuggeri den
næste etape, der omfatter hjørnet ved Dronningensgade/Sankt Annæ Gade.
Opstillingen af stilladset er
i gang, og arbejdet forventes
at begynde i midten af marts
og afsluttes i september. De
nye sandsten kommer fra
det samme stenbrud som de
oprindelige fra 1680’erne –
et stenbrud, der har været
i gang siden middelalderen.

Nye hold babysalmesang
starter 22. februar

Koncert med Lars Sømod. Foto: Pernille Kaalund

Babysalmesang. Foto: Jørgen Jacon Jensen
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Christians Kirke

Selv om der stadig er længe til, at Christians Kirke igen står fri i sin fulde pragt, glæder vi os over, et
de øverste etager af stilladset nu er fjernet, og vi igen kan følge urets gang på klokketårnet.

Gudstjenester
Søndag d. 6. februar
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Højmesse kl. 10.00 v/ Claus
Oldenburg
Søndag d. 13. februar
Septuagesima
Højmesse kl. 10.00 v/ Pia
Søltoft
Søndag d. 20. februar
Seksagesima
Højmesse kl. 10.00 v/ Claus
Oldenburg
Søndag d. 27. februar
Fastelavn
Højmesse kl. 10.00 v/ Claus
Oldenburg
Musikoplevelser
Lars Lilholt og Shaka Loveless
Fredag d.4. februar kl. 20.00
Lars Lilholt og Shaka Loveless turnerer landets kirker
i et musikalsk generationsmøde, og gæster Christians
Kirke på turneens vej.
Entre (billetter købes online)
Helligtrekonger-koncert
Søndag d. 6. februar kl. 16.00
Oplev sopran Sofia WardenBigom og organist Esben
Gade i koncert, hvor værker af bl.a. Strauss, Wolf
og Dubois – krydret med
Mahler, Wagner og Schubert – knyttes sammen af
anekdoter og introduktioner
til værkerne.
Fri entr

Kammermusikforeningen af
1887: Doktorens aften
Mandag d. 7. februar kl.
19.30
Velkommen til Kammermusikforeningens traditionsrige aften, hvor Frederik
Øland og venner kan opleves
i koncert med Mozart og
Mendelssohn på programmet.
Entre – fri entre med
medlemskab eller løssalgsbilletter i døren
Det Klassiske Væksthus
Lørdag d. 12. februar kl.
15.00
Vi byder endnu en gang
velkommen til koncert med
et sandt stjernedrys af nogle
af landets mest lovende unge
talenter inden for klassisk
musik. Oplev de unge, som
alle er del af Jacob Gades
Talentprogram, både i solostykker og i samspil.
Fri entre
Onsdagskoncert DKDM:
Brahms og Piazolla
Onsdag d. 2. marts kl. 17.00
Program: Piazzolla - Histoire
du tango og Brahms - Klarinettrio i a-mol op. 114
Medvirkende: Christian
Skovlund (obo), Peter Messerschmidt (guitar), Katrin
Raasthøj Mathiesen (klarinet), Rasmus Støier Andersen (cello) og Kristian
Riisager (klaver).
Fri entre

Det sker også
Christians Kino viser Midnight Express
Onsdag d. 16. februar kl.
19.00
Tag plads på kirkebænken
og rejs med til Tyrkiet, når
Christians Kino d. 16. februar blænder op for Alan
Parkers Midnight Express
fra 1978.
Filmen er baseret på Billy
Hayes nonfiktive roman af
samme titel, og i 1979 modtog den en Oscar i kategorien
Best Adapted Screenplay.
Filmen var desuden nomineret i kategorierne Best
Picture og Best Director.
Før lysene dæmpes, vil Jan
Jensen, filmconneisseur
og kirketjener i Christians
Kirke, give en kort introduktion til filmen og fortælle om
den personlige rejse og det
uventede møde, filmen førte
med sig for ham. Vi holder
en kort pause midtvejs, og
der vil som altid være kage
og kaffe på kanden.
Tag en god, varm trøje på
eller et tæppe under armen
– og en god ven i den anden
og kom inden for til en særlig
filmaften i Christians Kino.
Der er fri entre.
Great Danes in The Golden
Age
Over fire arrangementer i
foråret 2022 sætter Christians Kirke fokus på tre af

de tænkere, som har været
med til at forme Folkekirken
og vores måde at tænke og
leve på som samfund – og
dele deres filosofiske og teologiske grundstof med vores
mange internationale medborgere på Christiavnshavn
og omegn. Alle er naturligvis
velkomne – så længe man
kan deltage på engelsk.
Entre: 60 kr. - Billetter købes
på www.christianskirke.dk
Wednesday February 23rd:
Introduction to N.F.S.
Grundtvig by Ph.D., Dr.,
Sune Auken:
No other figure is so closely
associated with the idea of
Danishness as theologist,
pastor, and psalm writer
Nicolai Frederik Severin
Grundtvig. The presentation
describes his strange path
from an outcast in the Danish cultural landscape to a
symbol of Danishness.
Great Danes in the Golden
Age is a series of four evenings in covering the work,
lives and philosophical heritage of three Danish thinkers
whose ideas and visions
made it beyond the borders
of Denmark already in their
own lifetime, covering a time
span from 1783-1875.
This evening, the series
will dive into the theology,
thoughts and ideas of N.F.S.
Grundtvig, introduced by
Ph.D., Dr., Sune Auken.
Following the introduction
of approximately one hour,
participants will be divided
into groups and take on
group discussions based on
a fixed set of questions.
After an hour of group
discussion, we will gather
around a light treatment of
tapas and wine to share each

other’s thoughts and ideas.
Pia Søltoft, Ph.D. and Rev.,
Christians Church, will facilitate the shared discussion.
Price: 60 kr. - Buy your ticket
at www.christianskirke.dk
Babysalmesang – tilmeldingen er åben
Børn fra to måneder til et år
samt forældre er velkomne
til babysalmesang med
musik, dans og sang i Christians Kirke. Vi mødes til en
hyggelig musikalsk stund
hver otte fredage i foråret kl.
10-11. Første gang er fredag
d. 11. februar, og holdet
løber til og med fredag d.
1. april.
Holdet ledes med kyndig
og kærlig musikalitet af
Inga Strøm, og det er gratis
at være med. Deltagelse
kræver tilmelding via Christians Kirkes hjemmeside,
www.christianskirke.dk –
tilmeldingen lukker, når
holdet er fyldt.
KirkeYoga igen fra februar
Efter en forlænget julepause
er vi igen klar til at rulle
måtterne ud i Christians
Kirke – og du er velkommen
til KirkeYoga, uanset om du
er en garvet yogaudøver eller
ej. KirkeYoga finder sted de
fleste onsdage kl. 16-17.15 og
ledes af Nicole Kruckenberg.
Du kan sikre dig en plads
ved alle holdene i februar ved
at købe en månedsbillet på
Christians Kirkes hjemmeside, www.christianskirke.
dk – prisen er 140 kr. for 4
gange.
Har du lyst til at deltage på
løs basis, dukker du bare op
kl. 16. Drop-in pladser koster

35 kr. og betales med Mobile
Pay – og det er først til mølle
om de resterende pladser.
Menighedsplejen i februar
Syng Grundtvig til live!
Tirsdag d. 8. februar kl.
14-16
Sammen med Peter Navarro-Alonso, organist ved
Vor Frelsers Kirke, vil vi
dykke ned i et lille udpluk af
N.F.S. Grundtvigs salmer.
Sted: Stanley’s Gaard, St.
Søndervoldstræde 2.
PH og Grundtvig
Torsdag d. 24. februar kl.
19-21
De færreste vil vel nævne
Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner
vil foredragsholder og tidl.
Højskoleforstander Jørgen
Carlsen forsøge at godtgøre,
at de to meget forskellige
skabende personligheder
i dansk kulturhistorie på
mange måder er åndsbeslægtede.
Sted: Stanley’s Gaard, St.
Søndervoldstræde 2.
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Den der graver en grav for andre …

Så blev der taget de første
tre spadestik til det omdiskuterede Projekt Lynetteholmen. Er der en stemning af
post festum på dette foto af
det forladte hul?
Det har ikke skortet på
indsigelser og demonstrationer
Omkring 100 både besejlede Københavns Havn i en
iøjnefaldende demonstration
På Inderhavnsbroen stimlede modstandere sammen
Foran Christiansborg var
der demonstrationer
Første spadestik blev mødt
med demonstration og en
happening

”Stop Lynetteholmen” har
pt. 11500 medlemmer, og
gruppen vokser fortsat
Borgmestrene i kystkommunerne syd for København
protesterer
Svenskerne har gjort indsigelser
Den Blå Planet protesterer
Lystbådehavnene protesterer
Det badende folk protesterer
Havmiljøeksperter protesterer
Kystsikringseksperter
protesterer
Trafikeksperter problematiserer

Alligevel er projektet
skudt i gang med voldsom
hast. Der graves havbund
op i og uden for Margretheholm Havn. Der sejler store
kranplatforme ud og ind
af den lille havn og op og
ned i Øresund, det svirrer
med mindre skibe, og alle
henholdsvis graver op og
transporterer til dumpning
i Køge Bugt og opfyldning
på Refshaleøen. Det foregår
ugen igennem, lørdag og
søndag med, og til langt ud
på aftenen. Natten med?
Store jordbunker hober
sig op på pladsen ved Hofor,
hvor der er oprettet en stor
arbejdsplads med diverse

En kølig januarlørdag
demonstreredes der på kreativ måde mod Lynetteholmen. Til vands samledes fartøjer af alle slags i Havneløbet. De fleste fra København
, men skam også fra både
Sverige og Stevns. På landjorden stod folk på bl.a.
cykelbroen tæt med bannere, der forkyndte: “Fælles
farvand- ikke jeres losseplads”, “Dum, dummere,
dumping” og “Stevns siger
nej til slam”. Og i luften?
Ja, der skinnede solen på
alle. ebb.
Foto: Livia Rose

containere. Det er herfra de
mange lastbiler skal køre
jordlast over til Refshaleøen.
Med beslutningen om Lynetteholmen har man sat sig
ud over miljøhensyn, naturhensyn, trafikhensyn, klimahensyn, støjhensyn, forureningshensyn, fritidshensyn i
en uskøn og udemokratisk
proces. Der kom aldrig en
reel borgerhøring og debat.
Det store problem ligger i
den manglende helhedsplan
for projektet og dermed en
samlet økonomisk beregning.
Der argumenteres med, at
projektet er så stort, at løsningerne må komme henad
vejen. Det hedder vist at gøre

regning uden vært!
For hvad med adgangsforhold? Der tales om tunnel og om metro. Hvad med
infrastruktur? Børneinstitutioner, skoler, indkøb,
cykelstier. Hvad med klimaskade på Øresund og
på kystmiljøet, hvad med
aflukningen af Københavns
historiske havn, der levnes
en smal passage til Øresund?
Hvad med reel kystsikring
ved vandstandsstigning?
Alt dette kan ikke finansieres ved boligsalg. Og
regningen? Den kommer i
sidste ende til at havne hos
københavnerne!
Enhedslisten, Alternativet

og De Grønne er modstandere af projektet
Resten af Christiansborg
lukker øjne og ører
Dette projekt siges at være
blevet til en våd aften på en
serviet med Lars Løkke og
Frank Jensen som projektmagere. Det er lige før, man
tror på det.
Tekst: Susanne
Fotos: Jørgen Hilm og Henning
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Lynetteholmen - følelser og fakta

Otte partier i borgerrepræsentationen godkendte
i 2018 principaftalen om
at anlægge Lynetteholmen
mellem Nordhavnen og Refshaleøen. Partierne som
godkendte projektet er LA,
Konservative, Venstre samt
flertallet af de røde socialistpartier. Enhedslisten stemte
imod. I juni 2021 stemte et
flertal i Folketinget for anlægsloven, der er gældende
for Lynetteholmen.
Det brede beslutningsflertal og selve beslutningen har
siden været udsat for både
anerkendelse og bekymringer.
Vi kunne bringe masser
af uddrag fra både Facebook-gruppen ’Os på Christianshavn’ og ´STOP Lynetteholm´, hvor der i sædvanlig SoMe-stil er flest
modstandere, der ytrer sig
mod projektet. Også under
kommunalvalget november
2021 blev Lynetteholmen et
diskuteret tema.
For eller imod – anlægsprojektet Lynetteholmen
bliver en realitet og det
forberedende arbejde er i
fuld sving.
Tung lastbiltrafik
Et stort fokus for den
lokale modstand overfor
projektet er og har været den
tunge lastbiltrafik, der øges
omkring Christianshavn og
Holmen.
Lynetteholmen er et større
anlægsprojekt i København

der skaber 7000 nye boliger
til 35000 indbyggere. Politikerne og de udførende anlægsvirksomheder vurderer, at
selve byggeriet påbegyndes
i 2035 og er fuldt bebygget i
2070. Beregningerne bygger
blandt andet på erfaringerne
fra udvidelsen af Nordhavn i
2012-2019, hvor det har vist
sig, at op mod 70 % af jorden
til Nordhavn-udvidelsen
kommer fra byggepladser i
Storkøbenhavn, herunder
Københavns og Frederiksberg kommune. Samlet set er
Nordhavnsbyggeriet løbet op
i 26 mio. tons overskudjord
over 10 år. Det svarer til
ca. 350 lastbiler, der dagligt
afleverer jord til modtageanlægget.
I forbindelse med Lynetteholm er der spekulationer om
det vil føre til flere lastbiler,
men estimater fra projektet
viser, at det bliver nogenlunde i samme omfang som
ved Nordhavn.
Politikerne fremhæver, at
Hvis Lynetteholm ikke etableres, må man transportere
længere væk og det giver så
en øget klimabelastning.
Aktuelle faser i Lynetteholmen
Illustration og beskrivelse
af anlægsfaser er hentet på
projektets officielle hjemmeside www.lynetteholmen.
com
Fase 1:
Der skal etableres et om-

råde herunder modtageanlæg og adgangsvej i den del
der kaldes Fase 1. Fase 1 på
Lynetteholm består af følgende overordnede punkter:
2021 (3.- 4. kvartal): Marine forundersøgelser og
arkæologiske undersøgelser
2021 (3. - 4. kvartal): Udbud af entrepriser
2022-2023: Udførelse af
anlægsarbejder
2023 (1. kvartal): Drift
af modtageanlæg, jordmodtagelse til Fase 1-område
begynder
Fase 2:
I Fase 2, skal der fortsat
laves marine- og arkæologiske undersøgelser. Endvidere går udbudsfasen i gang
og i 2025 er der indtil videre
planlagt jordmodtagelse til
Fase-2 området.
2022-2023: Marine forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
2022 (1.-2. kvartal): Udbud
af entrepriser
2022 (3. kvartal) – 2025:
Udførelse af anlægsarbejder
2025: Jordmodtagelse til
Fase 2 indlægind-område
begynder
Henning Nielsen har for
Christianshavneren taget
en række fotos, der viser
det aktuelle arbejde med
Lynetteholmen.
Der graves tæt på Magreteholm Havn og sejlklubben Lynetteholm. Der

anlægges en vej med bro over
indsejlingen, der på grund
af lastbilkørsel ikke åbnes
i dagtimerne. Skibene lukkes inde.
Tekst og foto: Henning
Nielsen.
Fra gravearbejdet ved
udmundingen af den gamle
tørdok. Her skal anlægges
en vej til lastbilerne lige
udenfor tørdokken, som er
kategoriseret som en kulturarv, en af de største bevarede på verdensplan. Nu
eksproprieres den af By og
Havn. Refshaleøens Ejendomsselskab er i god dialog
med By og Havn om en
erstatning. Tekst og foto:
Henning Nielsen.
Også på land er gravearbejdet i gang – her på Refshalevej, hvor der er en
sidevej ud til vindmøllerne
på Refshaleøen. Tekst og
foto: Henning Nielsen.
Stormflodssikring – ikke
helt sikkert
Transportminister Benny
Engelbrecht (S) har i flere
debatindlæg, herunder i
Information 18. juni 2021,
fremhævet Lynetteholmen
som en fremtidssikring mod
stormflod, hvor han blandt
andet skriver:
-Vi kan (derfor) ikke lade
være med at beskytte hovedstaden mod havvandet. Men
det tager lang tid ar lave

en halvø på knap 300 hektar. Det er næsten 400 fodboldbaner, der bygges ude i
Øresund. Det er derfor også
rettidig omhu, at vi går i
gang nu.
Den holdning er ikke alle
eksperter eller interesseorganisationer enige i.
Klimabevægelsen er en
paraplyorganisation for
Danmarks klimagræsrødder, og tilbyder politisk, administrativ og viden baseret
støtte til sine medlems- og
kampagnegrupper, samt alliancepartnere.
Fri proces Klimabevægelsens søgsmål
Klimabevægelsen sagsøger Transportministeriet,
fordi de ikke mener, processen forud for vedtagelsen er
lovlig (Politiken 21.10.2021),
hvor sekretariatschef Frederiks Roland Sandby blandt
andet anfører, at hele projektet ikke er klima- og miljøvurderet, og at det er årsagen til, at Klimabevægelsen
tager dette søgsmål:
- Vi ved simpelthen ikke,
hvilke konsekvenser det får
for hverken klimaet eller
miljøet at lave det her projekt, siger han.
Og det er stik imod lovgivningen, mener Klimabevægelsen.
Klimabevægelsen har
af Civilstyrelsen under
Justitsministeriet fået fri
proces til at føre sagen. Det

vil sige, at de får dækket
deres sagsomkostninger af
staten.
Den ene del er selve anlæggelsen af halvøen, som
skal sikre København mod
stigende vandstande. Det
er den eneste del af projektet, som er miljøvurderet,
forklarer Ellen Margrethe
Basse, som er professor i
miljøret ved Århus Universitet til DR Nyheder 22.oktober 2021.
Derudover består projektet også af boliger og
arbejdspladser til 35.000
mennesker og anlæggelsen
af transportmuligheder for
alle de mennesker - det
gælder mindst én vej, som
skal etableres under jorden,
og metro.
Og man må ikke på den
måde dele projekter op, mener Ellen Margrethe Basse.
- Vi har nogle EU-domstolsafgørelser, der siger, at
man ikke må dele et projekt
op i enkeltelementer, men at
man skal foretage en samlet
vurdering af hele projektet,
siger Ellen Margrethe Basse.
Christianshavneren vil
følge Lynnetteholmen også
fremover.
Tekst: Hanne Juul Nielsen
Foto: Hanne Juul Nielsen og
Henning		
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Galleri Nybro
Henrik Schmidt udstiller
nyere akrylmalerier og collager under titlen ”NYE
FORSØG” i Galleri Nybro,
Nybrogade 30, 1203 Kbh. K.
Periode: 31.1 – 6.2.2022
Åbningstider:
Mandag d.31.1: kl. 17 – 20
Tirsdag d.1.2 – fredag d.
4.2: kl. 13 – 18
Lørdag d. 5.2 – søndag d.
6.2.kl. 10 - 16

Galleri Nybro Blålig MBB - collage, 21 cm x 29 cm, 2021

DEN EXTREMT
UCENSUREREDE
FORÅRSUDSTILLING PÅ
GALLOPPERIET

UDSKYDES TIL MARTS
GR. RENOVERING
K
KLØ PÅ !
SES PÅ STADENS MUSEUM OOO
KLØ PÅ !
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IMPORT / EKSPORT
GUDRUN HASLE (DK) / MARTIN BRANDT HANSEN (GL)
Ny udstilling har fokus på kulturmødet mellem Grønland og Danmark.
22. januar 2021 – 1. maj 2021
Nordatlantens Brygge har
fokus på kulturlivet i Nordatlanten og på at formidle
landenes kunst og kultur for
at styrke bevidsthed og viden om det Nordatlantiske.
Under overskriften IMPORT / EKSPORT præsenterer vi to udstillinger med
to højaktuelle samtidskunstnere, der fra hver deres udgangspunkt har bevæget sig
mellem Grønland og Danmark og som i deres kunst
har forholdt sig til kulturmødet: Gudrun Hasle fra
Danmark og Martin Brandt
Hansen fra Grønland.
Den 22 januar åbner Nordatlantens Brygge dørene
til to udstillinger, der sætter fokus på kulturmødet
mellem Grønland og Dan-

mark. Udstillingerne stiller
spørgsmål til kunstnerens/
kunstens kulturelle eller
nationale identitet, forholdet
mellem hjemlandet og udlandet (at være hjemme, at være
fremmed) og betydningen af
udvandring/indvandring for
den kunstneriske praksis.
Den kollektive historie
For både Martin Brandt
Hansen og Gudrun Hasle er
det at fortælle historien en
central del af deres værk.
Martin Brandt Hansen
(1990) er født i Nuuk, men
har boet i København i flere
år og dimitterer denne sommer fra Kunstakademiet.
Med sine værker, der både
refererer til den antikke vase
og den grønlandske maske

FOYER
Statens Værksteders nye
udstillingsrum
I foyeren på Statens Værksteder for Kunst indledtes 2022 med åbningen af
et nyt udstillingsrum for
værker i venteposition til at
komme på udstilling. Det er
værker der er udviklet og/
eller produceret på Statens
Værksteder og som nu i
Foyer præsenteres for kuratorer, museer og iøvrigt alle
interesserede.
Der var urfernisering den
14 Januar med værket Gift
af Kirstine Aarkrog. Værket

kan ses frem til 6.Marts.
Strandgade 27b Åbent alle
hverdage fra 9-17.
Statens Værksteder for
design og billedkunst hører
under Kulturministeriet og
har til opgave at bidrage
til udførelsen af særligt
krævende projekter indenfor
billedkunst, design, arkitektur, kunsthåndværk og konservering.

og tupilak-figur retter han
blikket mod den ”store”,
kollektive historie. I sine
værker arbejder han bl.a.
med at forskyde tupilakken
i skala og materiale. Den
grønlandske kunsthistorie
har været fortalt udefra, men
nu vendes blikket på mange
måder den anden vej.
Den personlige fortælling
Gudrun Hasle (1979) er
optaget af den ”lille” biografiske historie, selv at tage
ejerskab over fortællingen.
Hun er ordblind, og hun deler
generøst den sårbarhed, der
ligger i det uperfekte. Fra
2018-21 boede Gudrun Hasle
i Nuuk og på Import / eksport har hun taget udgangspunkt i udstillingen Jeg er

/ piuvunga, som hun viste på
Nuuk Kunstmuseum i 2020,
med værker der udsprang af
mødet med den grønlandske
kultur. På 1 sal vises Hasles
værk min livshistorie, som
strækker sig over gulvets
180 kvm. Værket viste hun
første gang på sit gulv på
Nørrebro i 2017, nu er det
genskrevet med opholdet i
Grønland som ny erfaring.  
Artist talks
Pga. corona-situationen
åbner vi udstillingen uden
fernisering. Men fejre skal vi
selvfølgelig, så den 4. marts
2022 kl. 16.30 inviterer vi
indenfor i huset til 2 x artist
talks og et glas vin. Der er
gratis adgang, men man skal
tilmelde sig. Se nærmere på
hjemmeside og Facebook

MBH: Untitled. Foto: Torben
Eskerod

GH: Im sorry. PR foto Nordatlantens Brygge

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING
til jeres renoveringsprojekt

Tekst: Ruth

Bang & Beenfeldt A/S er Christianshavns lokale rådgivende
ingeniørfirma med mere end 45 års erfaring. Vi har specialiseret os inden
for renovering af andelsbolig- og ejerforeninger, men vi hjælper også med
mindre privatprojekter.
Går I med bygge- eller renoveringstanker, så kontakt os i dag og hør
om jeres muligheder for at få en uvildig rådgiver med på sidelinjen.

Bang & Beenfeldt A/S
info@bangbeen.dk
Tlf. 32 57 82 50

Langebrogade 6B, 4.
1411 København K
www.bangbeen.dk
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Milde Moses - en fortælling om Egyptens oldtid udtrykt gennem et kordrama

3.klasse synger Døttreskolens Sang

Ramses med datter og følge

3.klasse på Christianshavns
Døttreskole har gennem
længere tid fordybet sig i
Egyptens oldtid. Der har
været fællesundervisning, og
eleverne har arbejdet gruppevis med selvstændige projekter. Midt i en Coronatid
har der heldigvis været perioder med lav smittespredning, der har givet plads til
udstilling og fællesspisning
med forældre på skolen, og
senest teaterforestillinger
på skolen i forbindelse med
markering af skolens 222 år
fødselsdag.
Dejligt at faste traditioner
for en stund blev genoplivet
til stor glæde for både elever,
forældre og personale.
Teaterstykker blev i år
grundet restriktioner kun
forevist for klassernes egne
forældre, men det er heldigvis også verdens bedste
publikum.

hieroglyffer.
Desuden kunne eleverne
lave kreative opgaver, der
skulle supplere deres selvvalgte projekter, der udmundede i en udstilling,
hvor forældre var inviteret
til fællesspisning i Salen.

Egyptens oldtid
I historie har 3.klasse arbejdet med Det gamle Egypten
og efterfølgende fordybet sig
i selvvalgte emner om egyptiske guder, faraoer, Nilen,
tøj og mode, gravkamre,
vægmalerier, hieroglyffer,
mumier og sarkofager.

Et besøg på Glyptoteket med
guidet rundvisning om dyr og
guder i Det gamle Egypten
var også en del af forløbet.
Det var vildt fascinerende at
beskue og høre fortælling om
de mange fine oldtidsfund, og
dette inspirerede eleverne i
deres fortsatte arbejde.
Arrangementet på Glyptoteket indledtes med egyptisk sporjagt i vinterhaven,
hvor eleverne kunne iagttage
fx skulpturer, fontæne med
papyrus, palmer og citrustræer.
Dramatisering af handling
fra gravmalerier var efterfølgende en god måde at
engagere eleverne på, og i det
sorte kælderrum med sarkofager og mumier var eleverne
dybt benovede - tænk at være
så tæt på fortællingen om de
gamle egyptere.
Billedkunst
Eleverne har studeret gravmalerier og har inspireret
heraf tegnet og farvelagt
deres egne billeder. Der er
formet og dekoreret pyramider, flettet papyrus, lavet
små modeller af sivbåde
indsat i et landskab med
Nilen, lavet bogmærker,
hvor navne blev skrevet med

Milde Moses
I kristendom har omdrejningspunktet været 2.Mosebog - fortællingen om Moses,
udvandringen og De 10 bud.
Senere blev historien dramatiseret til skolens fødselsdag,
hvor alle skolens klasser
i Indskolingen og på Mellemtrinnet opførte teaterstykker for deres forældre.
3. klasse præsenterede
kordramaet, Milde Moses,
med sang, dans, replikker
og koreografi iført flotte
kostumer og med en smuk
og farvestrålende baggrundkulisse, der opsummerede
alt det klassen havde lært
om det gamle Egypten.
Et fantastisk forløb, der virkeligt engagerede eleverne.

Moses og israelitter ved foden af Sinaibjerget

Scene fra gravmaleri dramatiseres

Tekst Annette Dres. Foto
Mette Bitsch Johansen og
Annette Dres

Fortælling om mumier og sarkofager er spændende
På Nilflodens vande

Slaver høster papyrus

På vej til dødsriget gøres regnskabet op

Dansen om Guldkalven
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Christianshavns Bogfestival 2022 er i sansernes vold
Der skrues helt op for sanseapparatet, og publikum
inviteres til at lugte, smage,
høre, føle og se litteraturen,
når årets udgave af Christianshavns Bogfestival løber
af stablen fra d. 21. – 27.3.
Christianshavns Bogfestival 2022 skydes i gang
på Verdens Poesidag, og
herefter byder festivalugen
på sanselige og poetiske litteraturevents på en række
kulturinstitutioner i lokal- og
nærområdet. I år kan festivalens publikum se frem
til arrangementer på Christianshavns Bibliotek, Sofiebadet, Statens Værksteder
For Kunst, Christianshavns
Beboerhus, Det Kongelige
Akademis Bibliotek, Vor
Frelser Kirke, Arktisk Institut, Nordatlantens Brygge
samt i Kulturhuset Islands
Brygge.
Årets festivalprogram er et
indbydende sansebombardement af litterære samtaler,
foredrag og litteraturvandringer med mere. Det litteraturhungrende publikum
kan glæde sig til at møde
aktuelle forfatternavne som

Iben Mondrup, Thomas
Korsgaard, Josefine Klougart, Christina Englund,
Charlotte Weitze, AnnMarie Vedsø Olesen, Kristian Ditlev Jensen og Pia
Tafdrup. Sidstnævnte vil, i
tråd med årets festivaltema,
fortælle om sin aktuelle
bog ”Berøringen af hud”,
som er den femte og sidste
udgivelse i Tafdrups serie af
digtsamlinger om sanserne.
Om lørdagen kan du møde
en lang række mikroforlag
og forfattere i Christianshavns Beboerhus, hvor der
vil være stande, samtaler og
oplæsninger. Kig forbi til en
hyggelig dag med mulighed
for gode litteraturtilbud,
og hør hvad de dedikerede
forlag har at byde på.
Christianshavns Bogfestival har eksisteret siden
2004. Festivalen arrangeres
og koordineres af Christianshavns Bibliotek. Det sker
i tæt samarbejde med en
række aktører og samarbejdspartnere fra lokal- og
nærmiljøet, som er med til
at gøre festivalen til noget
ganske unikt i det litterære

landskab.
Christianshavns Bogfestival 2022 er støttet af Christianshavns Lokaludvalg og
Statens Kunstfond. Festivalen samarbejder i 2022 med
Arktisk Institut, Bibliotek

– Det Kongelige Akademi,
Christianshavns Beboerhus,
Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv og Forening,
Kulturhuset Islands Brygge,
Mikrofest, Nordatlantens
Brygge, Sofiebadet, Statens

Grønland på Christianshavn.  
Foredrag ved Iben Danielsen
Hvorfor er det nu, at lille
flade Danmark og store fjeldfyldte Grønland hænger sammen? Ja, historien om vores
forbindelser, de politiske,
handelsmæssige, kongelige,
sociale, kulturelle og klimatiske får du i et den lokalhistoriske forenings møde den
9. februar 2022. Vi kigger
sammen på Christianshavn
med grønlandske briller
på. For der er så mange
steder, som viser Grønland
fra Christianshavns Torv til
Nordatlantens Brygge.

Oplægget omfatter også
lidt om Hans Egede, de nye
politiske forbindelser, fascinationen, og livtaget med
naturen, som har drevet
mange til Grønland gennem
1000 år. Og så præsenteres
det moderne innovative
Grønland med den politiske
bevægelse for afkolonisering, og gennem design, mad
og kunst.
Iben Danielsen er journalist,
Københavner-guide og så er
hun vild med Grønland, og
mener at flere burde kende

Værksteder for Kunst og Vor
Frelsers Kirke.
Læs mere på Københavns
Bibliotekers hjemmeside
bibliotek.kk.dk/christianshavns-bogfestival eller følg

Christianshavns Bogfestival
på Facebook facebook.com/
christianshavnsbogfestival

tandlægerne

historien om Menneskenes
Land.

C H R I ST I A N SH AV N

Onsdag den 9. februar kl 20.
Christianshavns Beboerhus,
Salen. Lige efter generalforsamlingen. Alle er velkommen. Husk coronapas.
Tilmelding til lokalarkivet@
chrarkiv.dk
Arrangeret af Christianshavns Lokalhistoriske Forening
& Arkiv

L ON E L A N G E | J EN S TH IEL
D RON N IN GEN SGAD E 48, 1.SAL
1420 KØB EN HAVN K
KON TAKT @LON ELAN GE.D K | KON TAKT @J EN STAN D .D K
T ELEF ON 3257 0019 | W W W.GLAD SM IL.D K

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

Følg os på Facebook & Instagram
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Fredningen af det historiske Nyholm bliver udvidet
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Nyholm i København. Dermed
følger styrelsen indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn.
Slots- og Kulturstyrelsen
har netop truffet beslutning
om at udvide den eksisterende fredning af Nyholm på
Holmen i København.
Nyholm, der er del af flådeområdet Holmen i København, har i århundreder
spillet en vigtig rolle som
centrum for den danske
flåde. En lang række af bygningerne er forvejen fredet.
Med fredningsudvidelsen vil
flere bygninger og en række
af de bygningsnære omgivelser blive omfattet af fredningen, da de udgør en vigtig del
af danmarkshistorien.
Enhedschef Merete Lind
Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen siger:
”Der er ingen tvivl om,
at Nyholm udgør en enestående del af vores fælles
kulturarv. Stedet er én stor
historiebog med bygninger,
der spænder over tre århundreder, som tilsammen både
viser udviklingen inden for
Danmarks forsvar og dansk
teknologihistorie og søfart.
På Nyholm finder vi
flådens mange forskellige
bygninger, der har lagt rum
til både værksteder, undervisning og opbevaring af
materiel, som har beskyttet
Danmark. I Søminevæsenets
bygninger og omgivelser
kan vi finde spor efter både
opbevaring og transport af
miner og torpedoer. I Elefanten kan vi se hvor matroserne kunne vaske sig efter
deres lange sejladser. Og i
Søofficersskolen blev de danske søofficerer uddannet til
at forestå den store opgave
med forsvaret af landet. Bygningerne og deres omgivelser
indgår derfor i den samlede
forståelse af området.
De bygninger, der fredes
nu, rummer sammen med
omgivelserne et enestående
potentiale til at bidrage til en
byudvikling, hvor alle bygningerne vil kunne rumme
nyt liv og nye formål, og
nye lag kan i fremtiden
forsigtigt lægges ovenpå, så
den vigtige historie om Danmarks forsvar lever videre i
en ny sammenhæng til gavn
for alle.”
Undersøgelser og borgermøde
Forud for fredningsudvidelsen ligger et forarbejde,
hvor de to tegnestuer Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue
har udført en række undersøgelser af bygningerne og
deres omgivelser.
Resultaterne i deres rapport viser, hvordan man
bedst muligt kan beskytte
Nyholm, men også give plads
til at udvikle området, så
stedets helt særlige karakter
kan blive bevaret og samtidig give inspiration til nye
tiltag.
Det fremgår også af rapporten, at der vil være en
række nye anvendelsesmuligheder for Nyholms fredede
bygninger, mens det vil være
begrænset, hvor mange nye
bygninger, der vil kunne
blive opført inden for de
fredede omgivelser på Ny-

holm, såfremt fortællingen
området fortsat skal kunne
forstås og opleves.
I begyndelsen af oktober måned 2021 afholdt
Slots- og Kulturstyrelsen
et borgermøde i forbindelse
med fredningsforslaget, og
derudover har også Christianshavns Lokaludvalg
afholdt et møde med Nyholm
på dagsordenen.
Slots- og Kulturstyrelsen
har været i løbende dialog
med Forsvarsministeriet,

der ejer området, og med
Københavns Kommune om
den fremtidige udvikling
på Nyholm, og Slots- og
Kulturstyrelsen stiller sig
til rådighed for at fortsætte
denne dialog i den kommende tid.
Fakta om fredningen af
Nyholm
Store dele af Nyholm i
København er allerede fredet. Det gælder eksempelvis
Vestre og Østre Takkelage-

hus fra 1729, Mastekranen,
der blev bygget fra 1748 til
1751, og Schrødersee’s monument på Batteriet Sixtus, som
blev opstillet i 1804.
Fredningen er nu udvidet
med eksempelvis Vagt- og
Vaskebygningen på Elefanten, der blev bygget i 1938 af
arkitekt Jens Klok, og med
Hovedvagtens nære omgivelser. Også Eskadrevej 3-7, hvor
man finder Torpedobådskamrene og Torpedomagasinet, og
hvor nord- og østlængen blev

bygget i 1910 ved arkitekt
Olaf Schmidth, mens
sydlængen blev bygget i
1931 under arkitekt Chr.
Olrik er med. Derudover
er Torpedoværkstedet fra
1938-54 af Jens Klok med
tilhørende beskyttelsesrum
nu med i fredningen.
Ved udgangen af 2020
satte Slots- og Kulturstyrelsen en høring i gang om
udvidelsen af den eksisterende fredning på Nyholm.
Høringen, som oprindeligt

havde høringsfrist i slutningen af august måned 2021,
blev forlænget frem til den
28. oktober 2021. Ved fristens
udløb havde Slots- og Kulturstyrelsen modtaget i alt 12
høringssvar.
Yderligere oplysninger:
Enhedschef Merete Lind
Mikkelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 45 92 00
Slots- og Kulturstyrelsens
pressetelefon: 22 61 19 95
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Christianshavns Kanal

RADIO BLUES TIME
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FEDTEKÆLDERENS NYE MOSAIK
GIVER HÅB OG FORNYET ENERGI

Hver mandag 18:00 - 19.30

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

FEBRUAR 2022
Mandag 7.2:

CHICAGO BLUES MAN FENTON ROBINSON
v/Troels Panild

Mandag 14.2:

DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
v/ Dr. Jive

Mandag 21.2:

CHRIS COPEN NEW ORLEANS GUMBO
v/Chris Copen

Mandag 28.2:

HEART ATTACK!
v/Peter Nande & Dr. Jive

Fedtekælderens nye mosaik er nu blevet færdig efter
en længere kreativ proces.
Mosaikkunstner Pia Skak
Mortensen fra GLAD SOL,
har på bedste vis inddraget
Fedtekælderens gæster og
frivillige så meget i processen, som det har været
muligt i en Coronatid. Da
først vi var blevet enige om
mosaikkens motiv og farver
gik det forholdsvis hurtigt
med at klippe glasset i mindre stykker, og montere
glasstykkerne i mosaikken

et ad gangen.  
Projektet er støttet af Social- og Ældreministeriets
’Oplevelsespulje’, med henblik på at støtte den under
Corona epidemien hårdt
ramte oplevelsesindustri,
samtidigt med at også socialt
udsatte mennesker skulle
have glæde af midlerne.
På den baggrund er der fra
oktober til december blevet
holdt workshops i varmestuens åbningstid med de
af Fedtekælderens gæster,
der havde lyst til at deltage.

Så gives musikken fri….!
Og Sofie swinger skørterne
og glæder sig til at se alle
sine gode venner igen.
Første gang bliver søndag
6. Februar kl. 15, hvor Jesper Thilo Kvintet vil spille op
til skæg og ballade.
Kvintetten består af Jesper Thilo på tenorsax, Jacob
Fischer på guitar, Søren
Kristiansen på piano, Daniel
Franck på bas og Frands
Rifbjerg bag trommerne. Så
bliver det næppe bedre!
Det hele foregår på Sofiekælderen, entréen er den
vanlige – og mød endelig talstærkt op – klubben trænger
til det efter den lange nedlukning.
KH
sofie

De første forårstegn pibler frem. ebb

Andre har fulgt med og givet
input fra sidelinjen.  
Tak til Pia Skak Mortensen og Social- og Ældreministeriet for at give de
mennesker, der til dagligt
besøger Fedtekælderen noget at glæde sig over. En
af Fedtekælderens gæster
sagde da han så mosaikken:
’ Når jeg ser fiskestimen
der svømmer mod lyset,
giver det mig håb og fornyet
energi.
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Christianshavns nye trappe
åbner

Efterlysning
Natten mellem d.13. – 14. januar blev et
lille maleri kaldet ”Havfruen” stjålet fra
Cafe Rabes Have.

Fra i dag kan du tage turen direkte
fra Knippelsbro til havnefronten
på Christianshavn. Her åbner ATP
Ejendomme den nye trappe, der forbinder
de to niveauer. Trappen er en del af det
projekt, der de seneste år har forvandlet
Ørkenfortet fra kontorejendom til
femstjernet hotel.

Maleriet sad særdeles godt monteret
udendørs på væggen, godt beskyttet
for vind og vejr, inden i et koøje. Men
ihærdige tyve, må have brugt en hel del
tid på at få det afmonteret.
Maleriet er malet af Lars Helweg
som har opnået stor kultstatus hos
ungdommen efter at hans mesterværk
”Damen med flaskerne” blev anvendt
på coveret af sangeren Lukas Grahams
debutalbum.

I september fik Christianshavn et nyt
hotel, og nu får den københavnske bydel
en ny trappe. Den godt seks meter brede
granittrappe er nabo til Kulturtårnet og
tilbyder gående en nem smutvej direkte
fra Knippelsbro til havnefronten på
Christianshavn og vice versa.
ATP Ejendomme står bag den nye
trappe, som er etableret i forbindelse
med den netop afsluttede ombygning
af Ørkenfortet, der gennem de seneste
år har forvandlet ejendommen til
femstjernet hotel under navnet NH
Collection Copenhagen, der slog
dørene op den 1. september i år. Med
ombygningen er både ejendommen og
området blevet åbnet op mod byens
borgere og de turister, der besøger
København.
”Vi har haft et ønske om at forvandle et
af byens mere aflukkede hjørner til et
transparant og imødekommende område,
hvor man har lyst til at opholde sig. Her
er trappen fra Knippelsbro et vigtigt
element, da den skaber en ny og noget
nemmere vej til havnepromenaden og de
faciliteter, der ligger på den strækning.
Blandt andet hotellets kommende
restaurant. Vi er glade for, at denne del
af projektet nu også er færdig, og vi ser
meget frem til, at trappen bliver taget i
brug,” fortæller Jan Johansen, direktør
for Property Management & Development
i ATP Ejendomme.
Trappen er udført i materialer, der
er kendetegnet for områdets øvrige
belægninger, ligesom at det oplyste
stålgelænder er inspireret af rækværket
på Knippelsbro. Trappen er udstyret
med en cykelrampe i begge sider, så også
cyklister kan benytte den nye adgangsvej.

Ejeren af Cafe Rabes Have, Anders
Christian Harud, håber på at nogen har
hørt eller set dette ikoniske billede i et
koøje. Hvis I ved noget om billedet, må I
gerne ringe på tlf. 32573417.
Billedet kan også afleveres anonymt
i Beboerhuset. Ejeren udlover en god
frokost som findeløn.
På forhånd tak. SB

Den Spanske Trappe

Nu er trappen ved det spanske hotel ved Knippelsbro
åbnet.

Foto. Asbjørn Kaasgaard

Så mangler kun postkassen efter oprydningen af
Fredens Havn ved Refshalevej.
Foto: Asbjørn Kaasgaard

