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Morgenstemning
Når man lufter hund 
tidligt, kan man se den 
flotte nedadgående måne 
over Christianshavn
Set af Jonna Sandø
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Christianshavneren
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e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk Avisen omdeles til alle 

brevsprækker på Chri-
stianshavn, incl. Holmen, 
Margretheholm, Refsha-
leøen og Christiania. Den 
kan også hentes i Bebo-
erhuset og på Biblioteket 
samt hos Irma og Super-
brugsen.

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

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
email:
christianshavneren

Avisens formål er at 
oplyse og skabe debat om 
hvad der foregår i bydelen. 
Udgives af avisgruppen,

Indlæg og annoncer kan læg-
ges i avisens postkasse i
Beboerhuset, 
Dronningensgade 34, 
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes 
elektronisk,

Tryk Provins-Trykkeriet
oplag 6.500

Poul Cohrt (ansvh.) 
Ole Ullby
Ole Kjær Nisted
Søren Brix (web-avis)
Susanne Munch
Henning Nielsen
Hanne Juul Nielsen
Anette Oelrich
Kim Gyldenkvist
Katrine Helman
Gini McGrail

Redaktion af dette 

Dead-line
for næste avis

er
 26/1 2023 kl. 16

MINDEORD
Mindeord for christianit-
ten og christianshavneren 
ANNE SUZETTE SADOLIN  

Anne Suzette Sadolin har 
nu forladt os. Bisættelsen 
fandt sted d. 15.okt. i Vallø 
Bykirke, hvortil familien er 
knyttet.

Anne Suzette havde et in-
teressant livsforløb. Opvok-
set i Peru i en dansk familie 
- tilbage i DK, hvor hun blev 
suget ind i Christianias sorte 
hul, hvorfra der dog undslap 
en bog allerede i 1975, skre-
vet af Anne Suzette. Titlen 
er:  ’Christiania, et samfund 
i storbyen’ (udgivet af Na-
tionalmuseet).

Anne Suzette frekven-
terede Kunstakademiet, som 
hun modsat mange andre 
dengang havde glæde af.

Et eksempel på hendes 
periode med Popart-væver-
ier er bevaret gennem Anne 
Suzettes donation til CA’s 
arkiv, et stort væveri med et 
velkendt CA-motiv. En tidlig 
udstilling i Politikens Forhal 
viste Anne Suzettes værker.

Sammen med kæresten 
Peter Krudt Tvede, der des-
værre også gik bort for nylig, 
byggede Anne Suzette et ce-
mentskib, muret op omkring 
et jernskrog i Den Grønne 
Hal. Skibet ’Sulejma’ blev 
søsat og de to sejlede over 
Atlanten sammen med børn 
og venner.

Tilbage igen i København 
fik skibet en bådplads i kana-
len. Straks gik de i gang med 
at istandsætte et ubeboet loft 
i kasernen i Wildersgade. 
Her var der plads nok til 
Anne og Peters mange børn.

Anne Suzette udstillede 
talrige steder og også i Paris, 
malerier af mandlige nøgen-

modeller, bl.a. pastichen 
’Nu descendant un esca-
lier’, oprindelig af Marcel 
Duchamp, til stor furore i 
byernes by. Maleriet indgår 
nu i Stadens Museumssam-
ling, Christiania.

Anne Suzette deltog i 
kvindeudstillingen ’Under 
Rosens Navn’ på Charlotten-
borg og havde en forrygende 
udstilling på Gallopperiet, 
Stadens Museum ved hen-
des 70-års fødselsdag.

Anne Suzette fik cancer, 
men nåede mirakuløst at 
skrive bogen om sejlskibet 
Sulejma, en bog om den 
lykkelige tid på Christiania 
i 1970´erne, som A.S. kaldte 
guldalderen - og den ufor-
glemmelige overfart over 
Atlanten. Bogen udkom en 
måned før A.S. død og kan 
ses i Gallopperiets Boghan-
del, Stadens Museum.

Anne Suzettes venner, 
børn og børnebørn savner 
hendes altid positive og 
kunstneriske væsen.    

Ingrid Borum / Annette 
Koelsch / fotos: Bea Bjørn-
sten og Erik Gleie

Christianshavns Seniorklub
5.12. - Julehygge med kaffe og julebag
6.12. - aflyst

13.12. - Julefrokost i Sofie Kælderen kl. 12.
Tilmelding nødvendig pga. bordbestilling og delvis bru-
gerbetaling.  Der skal betales 200 kr. senest den 5.12. 
enten ved mødet i Hal C eller via Mobil Pay 30234396.

Christianshavns Seniorklub holder pause fra 14.12.22 
til 08.01.23 

09.01.23 - Første mødedag i det nye år. Kaffe og kage og 
måske en sang, men helt sikkert hyggesnak

16.01.23 - Ikke planlagt

23.01.23 - Ikke planlagt

30.01.23 - Ikke planlagt

Seniorklubbens aktiviteter foregår i Hal C, Arsenalvej 
6, 1. sal mandage fra kl. 11.45 til kl. 14.15
Dagen starter med spisning af egen medbragt mad, hertil 
kan man drikke en øl eller en sodavand
Efter spisningen vil der være en oplægsholder, som un-
derholder en times tid

Nogle mandage rykker Seniorklubbens aktiviteter ud 
af Hal C

Christianshavns og Amagers seniorer er velkomne.
Medlemskontingent er 100 kr. årligt
Deltagelse i mandagsaktiviteterne koster 10 kr. pr. 

gang 

15. april 1942 - 28. okt. 2022. 
Efter kort tids sygdom 

sov christianiakunstneren 
Finn Thorstein fredeligt ind 
i smukke omgivelser hos en 
nær veninde ved Præstø, 
omgivet af sine nærmeste.

   Finn Thorstein kom fra 
en kunstnerisk familie på 
både fars og mors side. Men 
han søgte først andre veje.

   Uddannet fra Han-
delshøjskolen i København 
var han i en periode, i 
1960’erne, ansat i en god 

stilling på Axelborgs ‘Karo-
line Mælkepop’. Den lå ved 
Axeltorv, skråt over for Vest-
erport Station og var stedet, 
hvor de helt unge kunne 
suge en smart milkshake i 
sig, imens de f.eks. lyttede 
til pigtrådsmusik med Peter 
Belli.

  Finn mødte så en fri og 
inspirerende kvinde og tog 
herefter ‘det store spring’, 
fra det kommercielle, økono-
miske univers til det kun-
stneriske og boede senere 
med hende og deres to børn 
på Mallorca. Her arbejdede 
han i nogle år med kunst-
neriske udtryk, som fik en 
blomstrende udvikling.

  Tilbage i Danmark flyt-
tede han i 1977 til Tulipan-
huset på Christiania. Sam-
men med kollegaen Bjarne 
Rihave indrettede han i 
Loppebygningen Kunstner-
foreningen Gallopperiet - 
Stadens Museum for Kunst. 
Han grundlagde desuden 

Croquisskolen – det senere 
Malerværkstedet – i Push-
erstreet, sammen med den 
norske christiania-maler, 
Laurie Grundt. I midt fir-
serne flyttede Finn ind i 
Operabygningen overfor, 

hvor han har boede til han 
forlod Moder Jord. 

   Gennem ’CIA - Chris-
tiania in Art’, deltog Finn 
med sine malerier i særud-
stillinger i bl.a. Finland, 
Letland, Litauen, Tjekkiet 
– og Senegal, hvor han var 

specielt inviteret til deres 
årlige kunstbiennale. Det er 
også Finn, der har udskåret 
Christianias ikoniske hove-
dindgang med de to stolper 
som en slags totempæle.

  Han var ikke kun en 
meget dygtig og vedhold-
ende billedkunstner, men 
også en livskunstner af de 
ægte. Hans sidste, meget 
stilrene udstilling, på Gal-
lopperiet, fandt sted i dette 
forår i forbindelse med hans 

CHRISTIANIAKUNSTNEREN FINN 
THORSTEIN HAR FORLADT MODER JORD!

80-årsdag. 
  Finn var uhyre belæst og 

berejst, bl.a. studerede han 
mayaindianernes kultur i 
Mexico, Armeniens specielle 
oldkristne kirker og boede 
i en periode hos de små 
kristne samfund i klostrene 
i Syrien.     

  Som den ene af to fane-
bærere – af de smukke fler-
farvede christiania-silkefan-
er – stod Finn trofast vagt 
foran alteret i Frelserkirken 
hver gang, der var bisæt-
telse af en christianit. Da 
han selv blev bisat i den 
kønne gamle landsbykirke 
ved Jungshoved, tæt ved 
hans elskede Præstø, stod 
andre christianitter fane-
vagt for ham. 

   TAK, kære Finn for 

ALT og særligt de rammer, 
du har været medskaber af, 
til glæde og brug for mange 
mennesker. Det er meget 
smukt! Vi sender DIG vores 
aller kærligste tanker med i 
bagagen på din videre rejse 
ud i en anden dimension…

I kærlighed
på familiens og nære ven-

ners vegne 

Britta Lillesøe

Foto: Nils Vest
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Har du lyst til at 
være vores nye 
økonomiaktivist?
Avisens mangeårige aktiv-
ist vil gerne på pension – og 
vi har brug for en, der kan 
hjælpe os med back-office. 
Fakturering (elektronisk) 
og debitoropfølgning er de 
vigtigste elementer. Du vil 
selvfølgelig blive hjulpet ind 
i systemerne (der er enklest 
mulige!).  Det vil tage nogle 
få timer om måneden – men 

være væsentligt for at 
bydelen stadig kan have 
sin egen avis. Giv os et ring 
eller SMS på 31 55 75 89 og 
lad os tage en snak.

For god ordens skyld 
bemærkes, at der er tale 
om frivilligt arbejde – men 
vi hygger os som regel ret 
godt sammen.

Striben 
v/ Katrine

   Æslet skryder i natten

                                                                                                                                               
Æslet skryder i natten.
Rejsen er lang og kold.
Josefs stav imod gruset.
Maria glatter en fold.
Alverden skrives i mandtal.
De er blot to på vej.
Josef beroliger æslet,
ser, at Maria er bleg.

Betlehem lyser forude.
Fremtiden er så nær.
Æslet får høstrå og væde.
Jesus bli’r født lige her.

    Tekst: Anne Vad

Det vi gerne vil opnå:
•  Mindske den tunge trafik
•  Skabe et torv, der opleves som et torv (fra Lagkagehuset 
til Brugsen og Dronningegård til kanal)
•  Skabe bedre mobile ”systematikker” – hvor går vi, hvor 
kan der cykles?
•  Lave nogle tydelige rum med tydelige funktioner (hvor 
mødes man?, hvor går man?, hvor samles man?)
•  Bedre flow og koblinger til vandet/kanalen
•  Tydelig plads dedikeret til hjemløse – så de ikke behøver 
være over det hele.
•  Større mængde af ”almindelige” brugere – skabe en 
kritisk masse
•  Et rent torv

Løsningsforslag:
•  Bruge det grønne som afgrænsninger 
•  Bruge belægningen som markør på adfærd
•  Sider og ”midte” på torvet
•  Kommercielle siddepladser der skaber en større vægt af  
”roligt publikum”
•  At smalne gadeforløbet som på Amagerbrogade
•  Flytte busstop foran Lagkagehuset til lige før torvet ( 
retning fra amager).
•  Et Torv fra Lagkagehuset til Brugsen og fra Dron-
ningegården til kanalen (Dronningensgade lukket rigtigt
•  Tissesteder – hvor man ikke kan opholde sig – gerne 
placeret anderledes evt et i hver ende.
Referencer:
•  Det gamle Christianshavns torv – Trærækker
•  Enghave plads – mange små rum
•  Den Blå Hund – cafe ved trafik kan nogen gange ac-
cepteres
•  Mozarts Plads – inden nedlukning med cafe
•  Griffenfeldsgade og folkets park
•  Skt Hans torv
•  Amagerbrogade med indsmalning

Understregning af brugen af rummene gennem begrønning, 
belægning, møblering.

Christianshavns 
Torvenetværk  
Visioner for Torvet
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Debat og Læs

Din elregning eksplo-
derer. Krigen i Ukraine og 
sanktionerne får skylden. 
Det er imidlertid kun en 
del af forklaringen. EU’s 
rolle i energiprisernes him-
melflugt forties i de store 
danske medier, men læ-
serne af Christianshav-
neren skal ikke snydes for 
denne vigtige viden!

I EU’s indre marked er el 
en vare, der som alt andet 
skal flyde frit over græn-
serne og kunne købes og 
sælges på særlige el-børser. 
På disse børser fastsættes 
prisen på el ud fra prisen 
på gas, den absolut dyreste 
energiform.

Det er altså ikke krigen og 
dens følger, der er årsagen til, 
at mange danskere kæmper 
med at betale de svimlende 
elpriser. Skurken er EU’s 
liberaliserede el-marked. I 
Danmark stammer næsten 
halvdelen af den el, der pro-
duceres fra vindmøller. Så vi 
har masser af grøn og billig 
el. Alligevel sidder vi i saksen 
i EU’s højtbesungne indre 
marked.

Kun otte procent af den el, 
der bliver produceret her i 
landet, bliver produceret ved 
hjælp af gas.

EU’s liberaliserede el-
marked sender elpriserne i 

På mine ture  rundt 
Havnen passerer jeg tit og 
ofte ’Martin Andersen Nexøs 
Plads’. Og hver gang undrer 
jeg mig over, hvad mon 
Kommunens Vejnavnenævn 
tænkte i 2020, da de gav 
det lille grønne område det 
navn. Hvorfor tog man ikke 
chancen for omsider at give 

Christianshavn er landets 
vigtigste udviklingsområde, 
og vi skal værne om den 
gode  arkitektur.

HVORDAN ?
Vi lokale skal sørge for, 

at der stilles krav til Kom-

munen og bygherrer om 
fremtidens byudvikling og 
arkitektur. 

De 2 første billeder fra 
Papirø-konkurrencen viser 
hvordan man kan ødelægge 
eksisterende  værdier.

De 3 sidste billeder viser 
Cobes vinderforslag samt 
drømmeforslag.

Arkitekt Tage Henningsen
kvinderne ordet? I nævnets 
arbejdsgrundlag fremhæves 
det, at man skal bestræbe 
sig på at lade kvinderne 
komme til.

I Havnens 400-årige his-
torie er det kun én eneste 
gang sket, at en kvinde har 
givet navn til en destination, 

Martin Andersen 
Nexøs Plads 
-et rigtigt navn?

nemlig da den gamle træbro 
over voldgraven i 2018 fik 
navnet’ Dr. Med. Eli Møllers 
Bro’. Mange andre kvinder 
med tilknytning til Havnen 
har udmærket sig, blandt 
andre Grønlands-fotografen 
Jette Bang, etatsrådinde og 
mæcen Marie Kofoed, divaen 
Johanne Louise Heiberg 
samt forfatteren Thomasine 
Gyllembourg. De sidste to, 
der satte scenen i 1800-tal-
lets kulturverden, boede i 
mange år på Havnen og en 
årrække ved omtalte plads, 
som på den tid var deres 
have.

En have og en plæne
Kunne det tænkes, at 

nævnet vil give følgende en 
tanke? Pladsen omdøbes til 
’Thomasine Gyllembourgs 
Have’ eller ’Johanne Louise 
Heibergs Have’, hvis have 
lå blot få meter herfra. Intet 
sted i København har et 
sådant stednavn. Navnet vil 
i tillæg passe fint til den lille 
statue ’Siddende kvinde’ med 
et udtryk af skønhed, poesi 
og drømme; den blev opstil-
let i 1945. 

I så fald kunne plænen ved 
statuen af Nexø på Løvens 
Bastion, omkranset af to 
store hække, få navnet ’Mar-
tin Andersen Nexøs Plæne’. 
Herom har Niels Balling 
skrevet et stærkt digt om 
forfatteren og hans fødested 
kun få meter herfra, hvor 
der på husmuren er opsat en 
mindeplade. Statue, fødested 
og navneplade vil således 
være tæt på hinanden. Det 
giver god mening –også for 
Vejnavnenævnet?

Ove Bjørn P
Wildersgade

EU tager gas på dig!
top, og de store energiselsk-
aber scorer kassen. Samtidig 
hindres den grønne omstill-
ing og forsyningssikker-
heden trues. El er en alt for 
vigtig ressource til at over-
lade til markedskræfterne 
i EU.

Du betaler prisen. EU 
tager gas på dig!

Det indre Marked er det 
centrale i EU. Man skal være 
naiv for at tro, at dette kan 
ændres.

Den eneste måde til at 
genvinde kontrollen over 
energisektoren er ved, at 
Danmark forlader EU.

Du kan også være med 
til at bekæmpe EU-staten 
og dens indre marked. Gå 
ind på https://www.folkebe-
vaegelsen.dk/ Her kan du 
melde dig ind i Folkebev-
ægelsen mod EU og deltage 
i arbejdet. Du kan støtte os 
økonomisk. Endelig kan du 
gi’ os en vælgererklæring, 
så vi kan stille op til næste 
EU-valg i 2024. Fra en plads 
i EU-parlamentet har vi 
adgang til alle centrale do-
kumenter, så vi kan afsløre 
nye svinerier!

 Indre  By/Chr.havns 
komiteen 

Folkebevægelsen mod EU
Birte U.Pedersen
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Solvang Kirke
Remisevej 10-12
www.solvangkirke.dk

Søndag den 18/12 
10:30: Carsten Kofoed Espersen
Lillejuleaften fredag den 23/12
Kl. 13.30: Carsten Kofoed Espersen,
Julegudstjeneste på Peder Lykkes
Centeret
Juleaften lørdag den 24/12
11:00: Carsten Kofoed Espersen, særligt 
for børn og familier
15:00: Jonatan Hauge Noldegaard
Juledag søndag den 25/12
10:30: Jonatan Hauge Noldegaard
2. juledag mandag den 26/12
10:30: Carsten Kofoed Espersen
Nytårsdag søndag den 1/1
15:00: Carsten Kofoed Espersen
Fredag den 6/1
14:00: Nytårskoncert med 
Hans Jørn Østerby

Gudstjenester 

jul og nytår 
2022

Filips Kirke 
Kastrupvej 57
www.filipskirke.dk

Søndag den 18/12
10:00: Bo Heikendorf Petersen
Juleaften lørdag den 24/12
13:00: Julie Ragn Jensen
14:30: Bo Heikendorf Petersen
16:00: Rikke Vanggaard
Juledag søndag den 25/12
11:00: Julie Ragn Jensen
2. juledag mandag den 26/12
11:00: Rikke Vanggaard
Nytårsaftensdag lørdag den 31/12
14:00: Bo Heikendorf Petersen

Hans Tausens Kirke
Halfdansgade 6
www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 18/12
11:00: Lars Ahlmann Olesen
Juleaften lørdag den 24/12
13:00: Lars Ahlmann Olesen
14:30: Camilla Aggersbjerg
16:00: Ghita Katz Olsen
Juledag søndag den 25/12
11:00: Jeanette Sauerberg
2. juledag mandag den 26/12
11:00: Ghita Katz Olsen
Nytårsdag søndag den 1/1
16:00: Lars Ahlmann Olesen

Kirken i Ørestad
8tallet, 
Robert Jacobsens Vej 72B
www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 18/12
11:00: Per Ramsdal
Lillejuleaften fredag den 23/12
11:00: Rikke Weissfeld: Familiegudstjene-
ste; vi pynter træet sammen under gudstje-
nesten, og der er æbleskiver bagefter. Man 
må gerne medbringe et stykke julepynt 
til træet
13:30: Per Ramsdal: Julegudstjeneste i 
Plejecenter Ørestad
Juleaften lørdag den 24/12
14:00: Rikke Weissfeld
15:30: Per Ramsdal 
Juledag søndag den 25/12
11:00: Per Ramsdal, 
JazzGudstjeneste med Martin Seier Trio
2. juledag mandag den 26/12
11:00: Rikke Weissfeld
Nytårsdag søndag den 1/1
15:00: Rikke Weissfeld: Nytårsgudstjene-
ste med bobler

Sundby Kirke 
Amagerbrogade 71 
www.sundbykirke.dk

Søndag den 18/12
10:00: Line Hage
Torsdag den 23/12
11:00: Jan Bager: Familiegudstjeneste
Juleaften lørdag den 24/12
Julegudstjenester:
11:00: Jan Bager
13:00: Christine Beck
15:00: Line Hage
Juledag søndag den 25/12
10:00: Line Hage
2. juledag mandag den 26/12
10:00: Christine Beck
Nytårsdag søndag den 1/1
16:00: Jan Bager: Nytårsgudstjeneste

Sundkirken
Lodivej 9
www.metrokirkerne.dk

Søndag den 18/12
Se Allehelgens Kirke
Juleaften lørdag den 24/12
14:00: Mik Kjerulff
Juledag søndag den 25/12
Se Allehelgens Kirke
2. juledag mandag den 26/12
10:00: Line Bønding
Nytårsdag søndag den 1/1
Se Allehelgens Kirke

Allehelgens Kirke 
Ungarnsgade 43
www.metrokirkerne.dk
 Søndag den 18/12
12:00: Mik Kjerulff: De ni læsninger
Juleaften lørdag den 24/12
12:00: Præsternes store krybbeshow - ju-
legudstjeneste for børn og barnlige sjæle
15:30: Line Bønding
Juledag søndag den 25/12
12:00: Suzette Ejdrup
2. juledag mandag den 26/12
Se Sundkirken 
Nytårsdag søndag den 1/1
15:00: Mik Kjerulff: Nytårsgudstjene-
ste. Efter gudstjenesten inviterer vi på 
kransekage og bobler og ønsker hinanden 
godt nytår

www.amagerbroprovsti.dk

Simon Peters Kirke 
Kastrupvej 155
www.simon-peters-kirke.dk

Søndag den 18/12
10:00: Susanne Freddin Skovhus
Juleaften lørdag den 24/12
10:30: Susanne Freddin Skovhus: Børne-/
familiegudstjeneste
12:00: Susanne Freddin Skovhus
13:30: Jens Frederik Olsen
15:00: Jens Frederik Olsen
Juledag søndag den 25/12
10:00: Jens Frederik Olsen
2. juledag mandag den 26/12
10:00: Susanne Freddin Skovhus
Nytårsdag søndag den 1/1
14:00: Jens Frederik Olsen

Christians Kirke 
Strandgade 1
www.christianskirke.dk

Søndag den 18/12
10:00: Claus Oldenburg
Juleaften lørdag den 24/12
10:00: Claus Oldenburg:
Jul for børn
15:00: Pia Søltoft
23:30: Pia Søltoft 
Juledag søndag den 25/12
10:00: Pia Søltoft
2. juledag mandag den 26/12
10:00: Claus Oldenburg
Nytårsaften lørdag den 31/12
23:30: Claus Oldenburg
Nytårsdag søndag den 1/1
17:00: Claus Oldenburg

Vor Frelsers Kirke 
www.vorfrelserskirke.dk
Sankt Annæ Gade 29

Søndag den 18/12
10:30: Lars Sandbeck
Juleaften lørdag den 24/12
14:00: Finn Damgaard
16:00: Susanne Møller Olsen
19:30: Finn Damgaard: 
Juleløses Jul på Christiania Grå Hal
Juledag søndag den 25/12
10:30: Marlene Lindsten
2. juledag mandag den 26/12
10:30: Susanne Møller Olsen
Nytårsdag søndag den 1/1
14:00: Marlene Lindsten: Nytårsgudstje-
neste

Se også 
Provstiets hjemmeside:

www. amagerbroprovsti.dk

Højdevangskirken
Irlandsvej 45
www.hoejdevangskirken.dk

Søndag den 18/12
10:00: Ann-Luise Bjørnebo
Juleaften lørdag den 24/12
11:00: Ann-Luise Bjørnebo. Julegudstje-
neste på Højdevang sogns Plejehjem
12:00: Jeanette Sauerberg: Børneguds-
tjeneste
14:00: Line Blak Gundersen
16:00: Ann-Luise Bjørnebo
Juledag søndag den 25/12
10:00: Ann-Luise Bjørnebo
2. juledag mandag den 26/12
10:00: Line Blak Gundersen
Nytårsdag søndag den 1/1
14:00: Line Blak Gundersen 

Nathanaels Kirke 
Holmbladsgade 19
www.nathanaelskirke.dk

Søndag den 18/12 
16:00: Thomas Ø. Olsson: De ni læsninger 
Torsdag den 22/12
10:00: Thomas Ø. Olsson: Julegudstjene-
ste for de små (vuggestue- og børneha-
vebørn)
Juleaften lørdag den 24/12
13:00: Thomas Ø. Olsson
15:00: Thomas Ø. Olsson
Juledag søndag 25/12
11.00: Thomas Ø. Olsson
2. juledag mandag den 26/12
11:00: Thomas Ø. Olsson
Nytårsdag søndag den 1/1
11.00: Michael Krogstrup Nissen
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Går hjem fra byen over Ny-
havnsbroen og høre musik, 
og glade stemmer. Der er 
helt oplyst, total gang i den, 
masser af folk der gir den 
gas på isen! Unge, børn med  
forældre, kærestepar der 
fjoller rundt på isen!! Wow de 
unge mennesker har sørme 
sluppet gamerknappen for 
en stund.! Jeg spørger ; 
“kommer I her tit?” De grin-
er og siger; “Vi eeeelllsker 
skøjtebanen!” Efter at have 
løbet er der mulighed for  at 
købe varm kakao eller an-
det varmt, eller som mange 
børnefamilier,  ta’noget med 
selv måske en madpakke 
,bliver jo sultne efter at have 
løbet rundt! 

Nu er  jeg ikke selv til 
skøjteløb, desværre! Drøm-
mer  lige om nogle pirouet-
ter, men at stå her og se på 
med en varm kakao, kan 
sørme osse noget !

Så af sted kære Christian-
shavnere og andre alle er 
velkomne ! 

Der er diverse aktiviteter 
såsom ishockyturnering-
er, børnedisco, masser af 
skøjteløb .Så kom herned ..

Åbent mandag - torsdag- 
søndag 10-21.30..fredag / 
lørdag 10-22 

Madboderne 11.30-20.30
Tjek selv ud for julen og 

rigtig god fornøjelse !!

Skøjtebanen er her igen !!

Over Broens  
feministiske  
julemarked

Over Broen er et feministisk kontorfæl-
lesskab på Strandgaden 52, og sammen 
med Cagé Sandø holder de julemarked 1. 
december kl. 16 – 19 i kontorer, café og 
deres gård på Wilders Plads 1.

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

Følg os på Facebook & Instagram
CHRISTIANIA BILFRI BY



Christianshavneren nr. 9 / December   2022 7

Christianshavns 
Lokaludvalg er nedsat 
af borgerrepræsenta-
tionen efter indstill-
inger fra Lokalområ-
det.

Lokaludvalget fun-
gerer som bydelens 
officielle repræsen-
tation (inkl. no-
gen lokal myn-
dighedsvaretagelse) 
og er især binde-
led mellem bydelens 
borgere og rådhuset.

I næste uge aflægger Chris-
tianshavns Lokaludvalg 8 
og 9. klasserne på Chris-
tianshavns Skole besøg for 
at tale med dem om lokal-
demokrati og deres syn på 
Christianshavn. 

Lokaludvalget ønsker at 
finde ud af, om unge chris-
tianshavnere er enige med 
deres ældre medborgere 
i deres syn på Christian-
shavn. Derfor aflægger loka-
ludvalget besøg på skolen 
i næste uge. Eleverne i de 
ældste klasser vil her blive 
bedt om at svare på en un-
dersøgelse. 

Undersøgelsen vil stort set 
være svarende til den, som 
Christianshavns Borger-
panel besvarede i oktober 
i forbindelse med lokalud-
valgets arbejde med den 
kommende bydelsplan for 
Christianshavn. 
   
”Vi glæder os utrolig meget 
til at besøge Christianshav-

ns Skole og høre, hvad elev-
erne i 8. og 9. klasse mener 
om Christianshavn – og så 
er vi selvfølgelig spændte 
på, om der vil være forskelle 
i besvarelserne imellem de 
to undersøgelser”, siger As-
bjørn Kaasgaard, der er 
forperson i Christianshavns 
Lokaludvalg. 

Den gennemsnitlige re-
spondent er en kvinde på +65
Det viser sig nemlig, at den 
gennemsnitlige panelist i 
lokaludvalgets borgerpan-
elsundersøgelse om bydel-
splanen er en kvinde på +65 
år, der har boet på Christian-
shavn igennem 21 år. Hun 
bor i en ejerlejlighed nord for 
Torvegade.  

”Det er naturligvis en lidt 
karikeret persona, som vi 
trækker ud af undersøgels-
en, men det er vigtigt, at 
vi er opmærksomme på de-
mografien - særligt når det 
gælder en undersøgelse, der 
udgør et centralt videns-

grundlag for Christianshav-
ns bydelsplan”, slår Asbjørn 
Kaasgaard fast.

Lokaludvalget vil gerne 
have mere bredde i tilbage-
meldingerne fra christian-
shavnerne i forbindelse med 
bydelsplanen. Derfor spørger 
de nu skoleelever fra Chris-
tianshavns Skole om, hvad 
de mener om at bo og leve på 
Christianshavn. 

En bydel, hvor 
man slår rod 
Lokaludvalgets  under -
søgelse fra oktober viser, 
at christianshavnerne er 
utrolig glade for at bo på 
Christianshavn. Hele 98 % 
af panelisterne svarer, at de 
er enige eller helt enige i, at 
de generelt er glade for at bo 
på Christianshavn. 

38 % af panelisterne har boet 
i bydelen i over 21 år, mens 
30 % har boet på Christian-

Lokaludvalget på jagt efter 
unge stemmer 

M Ø D E P L A N  2 0 2 3
LOKALUDVALGSMØDER

FOTO: ERIC ROTHMEL

25. januar
22. februar
29. marts
26. april
24. maj
21. juni. 

30. august
27. september
25. oktober
29. november
13. december

Møderne er offentlige og holdes i Christianshavns  
Beboerhus, Dronningensgade 34.  
 
De starter kl. 18.30 med ”Åben spørgetid”, hvor man 
har mulighed for stille spørgsmål eller komme med 
forslag til lokaludvalget.  
 
Se lokaludvalgets aktiviteter på: 
www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/kalender

Onsdag den 11. januar
Kl. 18.30 - 23 
i Gymnastiksalen på  
Christianshavns Skole 
Prinsessegade 45 

Alle er velkomne
 
PROGRAM OFFENTLIGGØRES SNAREST PÅ:  
WWW.CHRISTIANSHAVNSLOKALUDVALG.KK.DK

NYTÅRSKUR 
2023

shavn imellem 11 og 21 år. 

”Det peger på, at Chris-
tianshavn er en bydel, hvor 
man gerne slår rod”, siger 
Kaasgaard. Han fortæller, at 
lokaludvalget i deres arbejde 
med bydelsplanen for Chris-
tianshavn også skeler til da-
tamateriale fra Københavns 
Kommunes statistikbank. 

Her fremgår det, at ande-
len af de 60-79-årige på 
Christianshavn er højere 
end gennemsnittet  for 
København, men lokalud-
valget hæfter sig også ved, 
at de 20-39-årige udgør den 
største andel af befolkningen 
på Christianshavn. 

Fakta: Hvad er en bydel-
splan? 

I begyndelsen af oktober 
gennemførte Christian-
shavns Lokaludvalg en 
borgerpanelundersøgelse, 
der spurgte bredt ind til 

forhold på Christianshavn. 
Besvarelserne bruger loka-
ludvalget nu i deres arbe-
jde med Christianshavns 
Bydelsplan, hvor de indgår 
som pejlemærker for chris-
tianshavnernes holdning til 
bydelen. 

•  Bydelsplanen er lokalud-
valgets visions- og arbejdspa-
pir for Christianshavn
•  Den nye bydelsplan har et 
4-årigt perspektiv 
•  Bydelsplanen er dynamisk 
og skal derfor genbesøges en 
gang om året.
•   Byde l sp lanen  ska l 
tiltrædes i marts 2023 af 
e t  r e p r æ s e n t a n t s k a b , 
bestående af repræsentan-
ter fra lokale foreninger mv. 
i bydelen. Én repræsentant 
per hver forening.

Fakta om borgerpane -
lundersøgelsen og borger-
panelet:
•  Afviklet 23. sept – 2. 
oktober

•  330 besvarelser 
•  Christianshavns borge-
panel er digitalt og har 1279 
medlemmer
•  Alle christianshavnere 
over 16 år kan tilmelde sig 
borgerpanelet med en mail 
til christianshavnslokalud-
valg@okf.kk.dk  
•  Se besvarelserne på 
hjemmesiden: www.chris-
tianshavnslokaludvalg.
kk.dk
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Marylise Tanvet-Olax, Danmarksmester i massage i kategori freestyle som 
bor på Christianshavn, er nu blevet indehaver af det nye Christianshavns 
Behandlerhus på Dronningensgade 48 som åbnede mid-november.

I Christianshavns Behandlerhus kan du få hjælp til dine fysiske, psykiske 
og mentale udfordringer af dygtige, engagerede og empatiske behandlere. 
Vi stiler mod at dække bredt inden for en række forskellige behandlings-
former, så vi sikrer at kunne hjælpe så mange mennesker som muligt.
Huset har p.t behandlere inden for:
 
 Fysiurgisk Massageterapi & idrætmassage
 
 Bindevævsteknikker
 
 Gravidmassage
 
 Kropsterapi - Grindberg method  - (på engelsk)
 
 Zoneterapi
 
 Healing
 
 Psykologi

I Christianshavns Behandlerhus er vi alle selvstændige men med et fagligt 
fællesskab, idet vi alle arbejder med mennesker og sundhed set ud fra en 
holistisk tankegang. Det betyder, at vi behandler det hele menneske og 
ikke kun det enkelte symptom. Vi behandler ud fra, at kroppen hænger 
sammen og igen hænger krop og psyke sammen.

Vi er allerede 4 selvstændige kvinder...:

I dag kan man findes
1 fysiurgisk massageterapeut & Reiki Healer med Marylise Tanvet-Olax 
(FR/DK)
1 zoneterapeut/ healer med Birgithe Rosenstorm (DK)
1 kropsterapeut/ Grindberg Method (engelsk) med Juliette Viger (FR)
1 psykolog: Kate Livemore (DK)

og der plads til flere. ;)

Begabdkerhus

 

S Ø G  L O K A L U DVA L G E T S  
P U L J E  2 0 2 3   

FOTO: MICHEL DOT

Har du en god idé?  
Har du en idé til et projekt, et arrangement eller en  
aktivitet på Christianshavn? Så kan du søge penge i  
Christianshavns Lokaludvalg. 
 
Nye retningslinjer 2023 
Se de nye retningslinjer for støtte på lokaludvalgets 
hjemmeside: 

www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/soeg-penge

Ansøgningsfrist er den 1. i hver måned. 

9

HØR Philippa Cold, Elisabeth Hanke, 
Stig Fogh Andersen, Lars Fosser i

Händels MESSIAS
N.B. Koncertkor og Orkester, dir. Niels Borksand
Lørdag den 10. december kl. 17
i Christians Kirke, Strandgade 1, 1401 København
Billetter à 180 kr. + gebyr på Billet.dk, resterende  
billetter ved indgangen 1 time før.   
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Denne kommende vinter 
kan minde lidt om 70’er-
nes energikrise, hvor Kim 
Larsen synger ”Det er en 
kold tid, som vi lever i, alle 
går rundt og fryser¨!  
   En lille reminder om, hvad 
et af vores nabolande er op 
imod denne vinter, hvor 
mange er uden mad, vand 
og el.
   Hermed en opfordring til 
at støtte Røde kors med tøj 
og/eller penge, hvis man har 
mulighed for det? Det kan 
man gøre på nettet, i deres 
butikker eller i de opsatte 
tøjcontainere, der er sat op 
rundt omkring.
   De fleste af os kan heldigvis 
bare nyde vinterens ofte 
klare friske luft for derefter 
at søge tilflugt i en lun stue.
   Der er mange sjove ting, 
man kan gøre med børn og 
barnlige sjæle i naturen i 
denne tid, lokalt.
   Der ligger stadig masser 
af flotte blade i klare gule, 
grønne og orange farver, som 
man kan presse og bruge 
til f.eks. juledekorationer. 
Man skal nok ikke vente for 
længe, før de er forvandlede 
til brune krøllede blade for 
til sidst at smuldre.
   Man kan også gå på kastan-
jejagt og lave kastanjemen-
nesker og -dyr.
Eller hilse på hestene, som 
nu alle er hjemme igen efter 
sommergræsning.
   En stor tak til Christianias 
gartnergruppe for det store 
arbejde med at vedligeholde 
og reparere trapper og stier, 
så vi alle kan gå tørskoede 
rundt og nyde den nænsomt 
plejede natur.
   Hejrekolonien på Kaninøen 
har slået sig ned for vinteren 
– efter at have været væk 
hele sommeren – bortset fra 
de 2 ynglende par, der blev 
og byggede rede for første 
gang i år. Dér bliver de til 
gæssene kommer til foråret, 
og så plejer de at flyve ud 
og finde andre steder, hvor 
de kan bygge reder og fiske 
sommeren igennem.
   Kolonien er stille og roligt 
vokset i løbet af årene. Der 
er talt op til 35 hejrer på øen 
sidste år. En hejre kan blive 
op til 30 år gammel.
   Der er ikke så mange 
troldænder indtil videre, 
men til gengæld en pæn 
del pibeænder iklædt deres 
smukke lysegrå fjerdragt 
med orangebrune hoveder.
   Der er også for nyligt 
observeret en større flok 

silkehaler i området. Man 
kan jo være heldig at se nogle 
smukke fugle på gennemre-
jse – eller kortere ophold – på 
sin tur i det grønne, især nu, 
hvor vejret har forandret sig 
så pludseligt.
 

Godt  nyt  fra 
Søgruppen:
Vores vedvarende arbe-
jde for et godt vandmiljø i 
Stadsgraven bærer langsomt 
frugt.
   Vi har igen haft et meget 
konstruktivt møde med den 
ansvarlige mand fra kom-
munen, som står for vandom-
råderne i København.
   Der er opsat ny ventil 
og lagt nye rør i den nord-
lige ende af Stadsgraven i 
de rigtige dimensioner. De 
gamle var for små og ikke 
optimale.
   Der er flere gode tiltag 
på vej. Planen er, at hele 
systemet i 2024 bør fungere 
optimalt, så at et vandmiljø 
med vandplanter også bliver 
optimalt. Det ser vi frem 
til! Kommunens mand ville 
oven i købet gerne se, om 
han kunne låne en båd fra 
kommunen og deltage med 
at samle skrald op fra vand-
siden, nord for Torvegade, 
når vi laver vores årlige 
lokale rengøringsaktion, 
”Ren vold”, i de grønne om-
råder, til foråret. Endelig en 
kvik og ansvarlig person med 
de bedste intentioner.

   Dagene skrumper ind – 
men nu er der ikke mange 
uger til vintersolhverv, hvor 
lyset vender og begynder at 
tage til igen.
   I den mørkeste tid – når vi 
fejrer juletiden med masser 
af kunstigt lys og godterier 
– kan vi anbefale at gå en 
tur ind i Den grå Hal, til 
Christianias julemarked, og 
få en varm gløgg eller en øl, 
samt at nyde lidt musik og 
i det hele taget få sig en på 
opleveren…
   Julemarkedet åbner d. 9. 
dec.
 
Vi vil hermed ønske jer alle 
en dejlig jul og et godt nytår!
 
Hold hovedet koldt og fød-
derne varme!
 
Læs mere om vores lokale 
natur på: www.christianias-
frie-natur.dk

Så kom kong Vinter susende ind fra øst med kulden fra 
de sibiriske sletter og et lille drys sne
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10 donationer til 
vores læsere
Se her, hvad du som læser af Christianshavneren kan vinde 
ved en lodtrækning blandt alle læsere.

Vi har i år bedt udvalgte butikker donere en gave i 
prisklassen 100 - 300 kr. Vi er blevet modtaget positivt af 
leverandørerne: Endnu en god grund til at handle lokalt hos 
vores venlige handlende.

Ønsker du at deltage i lodtrækningen skal du sende en 
mail til:

christianshavneren@beboerhus.dk 
I emnet skriver du Lodtrækning og dit navn i mailen.
Du skal sende mailen senest fredag 9. december.
Vinder du, får du direkte besked. Til gengæld skal du selv 

afhente den gave, du har vundet, hos den lokale butik, der 
står bag donationen

Cibi e Vini
Torvegade 28

I flaske Ghizzano Rosso 2020 
og 1 flaske Ghizzano Bianco 
2021.
To vine fra området Costa 
Toscana lidt udenfor Pisa.
Huset er Tenuta di Ghiz-
zano, der er biodynamisk 
og økologisk produceret vin 
gennem mange år. Et vel-
renommeret hus, der drives 
af et kvindekollektiv, som 
hver år høster stor anerk-
endelse.

Nordatlantens Brygges gavebutik
Strandgade 91

Gavekort på 300 kr
Gavekortet kan bruges både i butikken til f.eks. varme 
færøske strømper, bøger, små gaver af sælskind og andre 
nordiske perler. Men også til lidt mad og drikke i cafeen 
eller entre til et af de talrige arrangementer, der foregår i 
det levende nordiske hus.

Christianshavns Beboerhus
Dronningensgade 34

Frit valg af 2 x kaffe og 2 x kage fra tavlen i cafeen til en 
samlet værdi på ca. 160 kr.
Beboerhuset er et hyggeligt og levende sted at nyde sin 
kaffe over Christianshavneren eller andet læsestof i ca-
feen. Der er altid besøgende i alle aldersklasser omkring 
bordene.

Thirion
Prinsessegade 50

Gavekort 150 kr.
I kælderen hersker Eric fra Belgien med et udvalgt sorti-
ment af vine, øl - og charcuteri. Her er også mulighed for 
at spise frokost ved langbordet i kælderen.

CPH Confiture
Overgaden Oven Vandet 40A

Chokoladebomber til med julekrydderier og mini skumfi-
duser/marshmallows.
Værdi 199 kr.
Når der skal hygges i den kolde tid, er det oplagt at 
forkæles familien med en kop ægte chokolade. Det bliver 
ikke bedre end med Patricks chokobomber, som giver 
varme invortes.De er også pæne.

La Fenestra 
Torvegade 

La Fenestra betyder vinduet på spansk og sikken et vindue 
! Exclusivt genbrug i denne dejlige butik .
Der er så fint og helt Parisisk stemming her ! 
Gaven du kan finde er et fin hårspænde så spændende

Cafe Sandø 
Wilders plads 1

På cafe Sandø, kan man få bla kaffe/ kage /mor-
genmad/let frokost/ vin ect, og her i december er der 
gløgg og tændt op i pejsen! Så bliver det vist ikke mere 
hyggeligt Så kig ned!
August den søde fyr, jeg talte med, har doneret; Kaffe og 
kage værdi 200 kr. Så god fornøjelse.

Den grønne hal 
Fabriksområdet 56 Christiania

Det her skønne sted, er som Aladdins hule! De har alt: De 
dejligste kludetæpper ,varme sokker, møbler, planter osv 
den skrue du mangler
Her kan du vinde 2 par dejlige uldsokker.

Illustrado
Prinsessegade 50.

Du kan vinde en smuk il-
lustration fra Dominiques 
hånd som den viste, men 
der er frit valg fra kassen. 
Her finder du gengivelser 
af lokalmiljøet og meget 
andet. I galleriet er du 
altid velkommen blot 
for at kigge, og her er 
nok at se på. Faktisk er 
her gaveidéer til enhver 
lejlighed. Illustrationens 
værdi: 265 kr.

Lille Bakery
Refshalevej 213A

Mia donerer et morgenmåltid med te eller kaffe samt et 
stykke bagværk. I det lille bageri med de mange borde 
er der en fantastisk stemning og kælet for alle måltider. 
Åbent fra 8 til 17, lukket mandag og tirsdag. Værdi: 120 
kr.



Christianshavneren nr. 9 / December   2022                                                                                                                          11

Vi har bedt 10 lokale butikker om at foreslå gaver, der 
varmer i en kold tid - enten udvendig eller indvendig. I år 
var udgangspunktet, at gaveforslagene skulle være mellem 
300 - 500 kr. 
Der er der kommet følgende meget varierede og fine forslag 
ud af.

Gaveforslag fra 10 lokale 
butikker

Stillmind
Overgaden Oven Van det 4a

Finstrikket undertrøje/top i uld.
Pris: 499 kr./særlig pris ved henvisning til Christian-
shavneren 455 kr.
Charlotte foreslår denne undertrøje fra det danske mærke 
Gai og Lisva, som er GOT-certificeret og økologisk pro-
duceret i Europa.
Undertrøjen fås i flere farver og er dejligt lang til de kolde 
dage - og anvendelig som top under skjorter og sweatre.

Boutique Allure
Torvegade 24

Strømpebukser i kashmere og elastane.
Pris: 300 kr.
Amanda viser de lune og behagelige strømpebukser i en 
delikat, i en letstrikket blanding af kashmere og elastan. 
Mærket Dear Denier er dansk, GOt-certiceret og danskpro-
duceret.
Strømpebukserne fås i farverne camel/natur og sort.

Natur Poteket
Torvegade 36

Et sæt, der varmer i halsen 
og beskytter mod kulde.
Pris. Ca. 300 kr.
Sjælevarmersaft - blan-
det sød og økologisk saft, 
økologisk Shotimaa kraft 
og varme the med blandt 
andet citrongræs, lakrids 
og pebermynte og så to 
produkter fra Weleda til 
den kolde tid: Skin Food 
ansigtscreme og Skin food 
læbebalsam.

Christianshavns Færgecafe
Strandgade 50

Tre snaps á 35 cl. til den nysgerrige snapseelsker.
Dette lille batteri koster 375 kr.
3 af skipper Eriks favoritsnapse fra eget ’bryg’: Østindisk 
peber akvavit, Christianshavnerurten med esdragon og så 
en solbærhyldest til alle mødre, som skippers egen mor har 
udviklet, deraf navnet Mor Liss. Man kan i øvrigt sam-
mensætte sit eget snapsebatteri til samme pris.

Christianias kunsthånd-
værk 
Prinsessegade på hjørnet 
ved Bådsmandsstræde i 
Loppebygningen

I bunden af loppebygnin-
gen ligger butikken, en 
spændende butik med unikt 
kunsthåndværk! Karen, 
en af de mange kunstnere, 
foreslår en varm dejlig hue 
af uldfilt, du kan vælge 
mellem mange farver. Pris 
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Spisehusmenu 
Torsdag d. 1/12
Harira, Marokkansk kikærtegryde med 
tomater, peberfrugt, græskar, linser og 
varme krydderier. Urterørt friskost

Tirsdag d. 6/12
Lasagne med laks, spinat, mascarpone og 
hot tomatsauce

Torsdag d. 8/12
Braiseret økogris med øl, timian rødbeder, 
løg og kartofler

Tirsdag d. 13/12
And i rød karry m. gulerødder, pak choy 
og sød basilikum

Torsdag d. 15/12
Caponata fra Sicilien.
Aubergine, tomat, peber, pinjekerner, 
oliven og cannellini bønner

Tirsdag d. 17/12
Rogan Josh med lam, ingefær, chili og 
tomat. Raita og ris

- Dagens salat og brød -

Spisehuset er åbent fra 18:00 - 19:30. 
Billetter kan forudbestilles på: 
www.beboerhus.dk. 
Der kan bestilles en uge frem. Billetter 
skal afhentes i caféen. 
Aflysning senest dagen før.
Voksne: 95 kr, Børn: 45 kr

Christianshavns 
Beboerhus
DECEMBER 2022
Dronningensgade 34 / Tlf 32578818 ml.  kl. 13.30-18.00 og 19.00-21.00 / www.beboerhus.dk    
Åbent man - ons 13:00-23:00 / tors - lør 13:00-24:00 Facebook: Christianshavns Beboerhus 

Koncerter & arrangementer
Lørdag og søndag d. 3/12 og 4/12 kl. 12-18. Gratis entré

Julebazar 2022
Vi inviterer nu til havnens hyggeligste julebazar. Der vil være 
boder med lopper og kunsthåndværk, lune æbleskiver, god julegløgg, 
tombola, julehjerter og perleplader til børn i alle aldre. Jule-
Flæskesteg fra grillen, bålfad, råhygge i gaden og cool julemusik.
Vi glæder os til at se jer! 

Onsdag d. 7/12 kl. 20.00. Entré 80 kr

Fistful of Dollars & 
The Christmas All Stars
Fredag d. 9/12 kl. 20.00. Forsalg 80 kr

Atusji
Lørdag d. 10/12 kl. 19.00.

The Annual Hein Westgaard Trio 
Christmas Concert
Mandag d. 12/12 kl. 20.00. Forsalg 150 kr

Nulle & Verdensorkestret 
40 års Fødselsdag & CD-release
En Aften på Havnen med Lokale Stjerner:
Mikael Simpson, Jakob ”Lilfar” Høyer, Anne Marie Helger, 
Hr. Frede ”Fup” Norbrink og McEinar, det er cool.
Denne ekstra koncert er udsolgt, men man kan komme på venteliste 
på: louisealbeck@gmail.com Bestilte billetter skal afhentes senest 
kl. 19:30 samme aften, dørene åbner kl. 19:00

Fredag d. 13/1 kl. 20.00. Forsalg 80 kr

In Atlas presents: ‘Venus Forever’ 
album release party
Lørdag d. 14/1 kl. 20.00. Mere info på vej

Maya
Lørdag d. 28/1 kl. 20.00. Entré 50 kr

Mads Bjørn og Bjarke Valentin
- Sange til det nye år

Christianshvans Beboerhus modtager honorarstøtte fra: 

Lige adgang til musikscenen!
Christianshavns Beboerhus arbejder sammen med foreningen SHOCK 
for at åbne musikscenen for musikere i Danmark med anden kul-
turel baggrund. 
Med støtte fra bl.a. Tuborg Fondet ønsker vi med gode musikal-
ske begivenheder at nedbryde barrierer og fordomme om etniske 
minoriteter, der samler os på tværs af kulturelle baggrunde, og 
skabe begejstring og bevægelse i mødet med musikken. 
Vi leder altid efter frivillige, også Jer med anden kulturel bag-
grund, som kan hjælpe til med afvikling af koncerterne. 
Skriv et par ord hvis du vil bidrage til projektet til 
bruno@beboerhus.dk.

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

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 Transitten. 
Deltagergebyr 50 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 Souri-
al og Gunner Svendsen: kl. 19-20 (Ingen 
tilmelding. kom med eller uden partner). 
Pris: 60 kr. (eller 100 kr. inkl. entré til 
tangosalonen efterfølgende)

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

Lokaler m.m.
Lokaler i Beboerhuset bookes ved at ringe på 
tlf. 32578818 ml. 13.30 - 18.00 og 
19.30 - 21.00. Lejepriser: 10 kr. i timen for 
lokale + 20 kr pr. person i timen (ved under-
visning/erhverv 25 kr. pr. person i timen).

Lokaler til fest 
Ring på 32576242 mandag og onsdag mellem 
13.00 - 17.30.

Vinterjazz 2023

Lørdag d. 4/2 kl. 20.00. Entré 70 kr

Audri
Lørdag d. 9/2 kl. 20.00. Mere info på vej

PJ Fossum Trio
Fredag d. 10/2 kl. 20.00. Entré 100 kr (studerende 70 kr)

Jim
Fredag d. 17/2 kl. 20.00. Entré 100 kr

Nissen Mosh - release 
Lørdag d. 18/2 kl. 16.00. Entré 80 kr

HErzliche Beegugn Kvintet 
Lørdag d. 18/2 kl. 20.00. Entré 115 kr

RED GAZELLE TRIO 
Feat. Jakob Sørensen 

Faste aktiviteter 

Bliv medlem
Når kalenderen siger 2023, træder vi sam-
tidig ind i et nyt medlemsår, og det er 
tid til at forny medlemsskabet til dit 
yndlingskulturhus. 
Vil du støtte op om Beboerhuset og have 
indflydelse på, hvordan det skal se ud i 
fremtiden? Så bliv medlem af Beboerhus-
foreningen.
Det koster 150 kr. pr. år. for voksne, og 
75 kr. pr. år for pensionister og studer-
ende. Gå ind på: beboerhus.dk/blivmedlem - 
eller få en indmeldelsesblanket i Beboer-
husets café.

Kunst i Bebo: 
Rie Vøge-Jensen
Rie vøge-jensen er 55 år og la-
ver med egne ord 
“vilde collager i glade farver! 
Man blir i godt humør at se 
dem, så kom og kig. 
Laver det, da jeg ik ka la vær. 
Kom glad.”

Fernisering i caféen 
d. 8/12 kl. 17

Lukkedage jul & nytår 
Beboerhuset holder lukket fra og med 
fredag d. 23/12.

Vi åbner igen mandag d. 9/1 2023, og øn-
sker alle en god jul og godt nytår 
- vi ses i det nye år
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Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester 

Søndag d. 4. december 
Højmesse klokken 10.30 
v/ Susanne Møller Olsen 

Søndag d. 4. december 
Balletgudstjeneste klokken 
14.30 & 17.30 
v/ Susanne Møller Olsen 

Søndag d. 11. december 
Højmesse klokken 10.30 
v/ Marlene Lindsten

Søndag d. 18. december 
Højmesse klokken 10.30 
v/ Lars Sandbeck 

Lørdag d. 24. december  
Julegudstjeneste klokken 
14.00 
v/ Finn Damgaard

Lørdag d. 24. december  
Julegudstjeneste klokken 
16.00 
v/ Susanne Møller Olsen 

Søndag d. 25. december  
Højmesse klokken 10.30 
v/ Marlene Lindsten 
 
Mandag d. 26. december  
Højmesse klokken 10.30  
v/ Susanne Møller Olsen
Søndag d. 1. januar 

Musikgudstjeneste klokken 
10.30 
v/ Marlene Lindsten 
Natkirken i december

Natkirken har åbent hver 
fredag kl. 20-23, I Natkirken 
kan du opleve koncerter eller 
deltage i forskellige aktiv-
iteter. Se programmet her. 
Der er altid nadverandagt 
kl. 21.30 og aftenbøn 22.45.

Fredag d. 3. december 

v/ Marlene Lindsten
Stilhed og Musik

Fredag d. 9. december 
v/ Susanne Møller Olsen
Skriveværksted ved Roberta 
Montanari ”Nye begyndels-
er” tilmelding til smo@km.dk 
og koncert med Second Sun // 
Jacob Rasmussen, elektroni-
ske lydlandskaber.

Fredag d. 16. december 
v/ Susanne Møller Olsen
Trompetist Carsten Laurid-
sen. Julens salmer bliver 
fremført i et landskab af lyd 
skabt af flygelhorn, dæmpet 
trompet.

Natkirken åbner igen fredag 
d. 6. januar kl. 20.00 – 23.00
Er du til fællesskab, 
storslåede kirkerum og 
masser af levende lys?

Det får du som frivillig i Vor 
Frelsers Natkirke. 

Hver fredag er der Natkirke 
i Vor Frelsers Kirke fra kl. 
20-23.

Som frivillig i Natkirken 
vil du sammen med et godt 
hold af frivillige og kirkens 
præster indgå i samarbej-
det om at skabe et vigtigt 
åndehul midt i byens og 
livets larm. Hver fredag 
slukker vi lysekronerne og 
med stearinlys og farvede 
projektører omdanner vi det 
smukke barokke kirkerum 
til et sted for eftertanke 
og ro. Koncerter, stilhed, 
workshops afløser hinanden 
i Natkirken. 

Som frivillig hjælper du 
til ved den nadverandagt 
21.30.  Du løser praktiske 
opgaver og frem for alt byder 
du mennesker indenfor i i 
kirkerummet og skaber en 

Klokkekoncerter

Hør klokkekoncerter hver 
fredag i en time fra kl. 15.00. 
Koncerterne bliver spillet af 
Lars Sømod, Peter Langberg, 
Peter Navarro-Alonso og 
Joanna Stroz. Nyd tonerne 
fra tårnet ved volden, kana-
len eller dit yndlingssted på 
Christianshavn. 

Koncerter i december 

Torsdag 1. december klok-
ken 20.00
Sudenter-Sangforeningens 
Julekoncert
Den traditionelle og højt el-
skede julekoncert i de smuk-
keste rammer. Solist er Niels 
Jørgen Riis, ved orglet Lars 
Sømod

Søndag 4. december klokken 
14.30 og klokken 17.30
C h r i s t i a n s h a v n s  B a l -
letsskoles Juleballet-gud-
stjenester
Dans julemåneden i gang 
med de dygtige børn og unge 
fra den lokale balletskole. 
Susanne Møller Olsen er 
liturg og ved orglet Peter 
Navarro-Alonso

Mandag 5. december klok-
ken 20.00 og tirsdag 6. de-
cember klokken 20.00
Koncert med Harlem Gospel 
Choir (entré opkræves)

Torsdag 8. december klok-
ken 19.30
Julekoncert med Lyngby-
Taarbæk Brass Band 
Kom og oplev bløde messing-
toner krydret med skønsang 
og stemningsfulde fælles-
sange, når sopran Helle 
Gössler synger Julen ind 
sammen med Lyngby-Taar-
bæk Brass Band.

Andre aktiviteter  

Torsdag d. 1. december klok-
ken 20.00 
Julekoncert med Studenter-
sangforeningens kor.
Studenter-Sangforeningens 
traditionelle og højt elskede 
julekoncert i de smukkeste 
rammer. 
De Juleløses Jul d. 24. de-
cember 
Sognepræst Finn Damgaard 
deltager i dette års de Ju-
leløses Jul i den grå hal på 
Christiania, juleaften d. 24. 
december kl. 20.00. Det er 
et Gratis juleaften arrange-
ment for alle som ikke har et 
sted at fejre jul. 
Spotlyset på tårnet
Københavns kommune har 
valgt at slukke spotlyset, 
som lyser tårnet op i aften- 
og nattetimerne. Dette er 
grundet besparelser. Der 
vil dog stadig komme jule-
lyskæder i tårnets spir. 
Menighedsplejens julegløgg 
d. 13. december
Vær med til at skåle julen 
ind, når Menighedsplejen 
traditionen tro byder på 
knas, hygge og hjemmebryg-
get julegløgg, både med uden 
alkohol. Det foregår i Stan-
leys Gaard. Kom og vær med! 
Menighedsplejens nytårskur 
d. 10. januar 
Vi hilser det nye år velkom-
men med en festlig frokost og 
hyggeligt samvær. Madbillet 
koster 150 per person og kan 
købes på Vor Frelsers Kirkes 
kirkekontor. 

god ramme i et af byens mest 
mangfoldige kirkerum.

Blev du nysgerrig?
Kontakt sognepræst og led-
er af Natkirken, Susanne 
Møller Olsen, på smo@km.dk 
eller 
på 40 42 94 90.
Vor Frelsers Natkirke er 
åben hver fredag kl. 20-23 
fra september til juni. Du 
skal helst kunne tage en vagt 
om måneden.

Læs mere om Natkirken i 
Vor Frelsers Kirke på www.
vorfrelserskirke.dk

Lørdag 10. december klok-
ken 16.00
De Ni Læsninger
Vor Frelsers Kantori un-
derledelse af Peter Navar-
ro-Alonso, organist Lars 
Sømod, sognepræst Marlene 
Lindsten og læsere fra sog-
net indleder juletiden med 
læsninger, musik og fælles-
sang.

Søndag 11. december klok-
ken 14.00
Julekoncert med Graabrødre 
Kammerkor under ledelse af 
Egil Kolind (entré kræves)

Ny og gammel julemusik 
med Graabrødre Kammer-
kor

Onsdag 14. december klok-
ken 19.30
J.S.Bachs Juleoratorium 
(entré kræves)
Traditionen tro opfører 
Københavns Bachkor J.S. 
Bachs Juleoratorium sam-
men med orkestret Origi-
nalerne.org, som spiller på 
historiske instrumenter.

Søndag 18. december klok-
ken 14.00 og klokken 17.00
Anne Linnets Julekoncert 
i Vor Frelsers Kirke (entré 
kræves)
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Christians Kirke

Af juletræet, som vi glæder os til at få op snart i kirken igen

Grygoriy Khodos, som giver afskedskoncert i kirken d. 21/12

Lars Grand og Tine Ott, der leder os kyndigt og musikalsk under næste etape 
Højskolesangbogen A-Å d. 6/12

Gudstjenester 

Søndag 4/12 kl. 10
2. søndag i advent
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Søndag 11/12 kl. 10
3. søndag i advent
Højmesse v/ Pia Søltoft

Søndag 18/12 kl. 10
4. søndag i advent
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Juleaften - lørdag 24/12
Kl. 10: Jul for børn med 
juleklip og knas v/ Claus 
Oldenburg  
Kl. 15: Juleaftensgudstjenes-
te v/ Pia Søltoft
Kl. 23.30: Midnatsgud-
stjeneste v/ Pia Søltoft

Juledag – søndag d. 25/12 
kl. 10
Højmesse v/ Pia Søltoft

2. Juledag, Skt. Stefan – 
mandag d. 26/12 kl. 10
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Nytårsgudstjeneste 31/12 
kl. 23.30
v/ Claus Oldenburg

Nytårsdag - søndag 1/1 kl. 17
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Søndag 8/1 kl. 10
1. s. e. Helligtrekonger 
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Søndag 15/1 kl. 10
2. s. e. Helligtrekonger 
Højmesse v/ Pia Søltoft

Søndag 22/1 kl. 10
3. s. e. Helligtrekonger 
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Søndag 29/1 kl. 10
Sidste s. e. Helligtrekonger 
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Koncerter

Torsdag d. 1/12 kl. 17.00
Julekoncert med Christian-
shavns Gymnasium
Fri entre

Lørdag 3/12 kl. 14.00
Julekoncert med Det Grøn-
landske Kor Aavaat
Oplev Det Grønlandske Kor 
Aavaat i en stemningsfuld 
koncert med nogle af de 
bedste grønlandske jule-
sange- og salmer lørdag d. 
3/12 kl. 14.
Billetter á 200 kr. betales i 
døren (kontant eller Mobile 
Pay), men det er muligt at re-
servere billetter på forhånd. 
Læs mere i begivenheden på 
christianskirke.dk

Søndag 4/12 kl. 17.00
Julekoncert med Rasmus 
Lyberth
Billetter sælges på inmusic.
safeticket.dk

Mandag 5/12 kl. 19.30
Per la Notte di Natale: Ju-
lekoncert med Concerto Co-
penhagen
Tag med tilbage til den mag-
iske julestemning med dyr 
og hyrder omkring stalden 
julenat, når Concerto Co-
penhagen fylder Christians 
Kirke med fredfyldte jul-
etoner fra Italien. Koncerten 
er arrangeret af Kammer-
musikforeningen af 1887 
– entre 150 kr. (børn og 
studerende fri entre).

Lørdag 10/12 kl. 17.00
Händels Messias
N. B. Koncertkor og orkester, 
dirigent Niels Borksand. 
Solister Philippa Cold, Elis-
abeth Hanke, Stig Fogh 
Andersen, Lars Fosser. Bil-
letter á 180 kr. sælges på 
billet.dk samt ved indgang 
en time før.

Søndag d. 11/12 kl. 15.00 
og 18.00
Julekoncert med Caroline 
Henderson
Billetter sælges på ticket-
master.dk

Mandag d. 12/12 kl. 19.00
Julekoncert med Nye Toner
Billetter sælges på ticket-
master.dk

Torsdag d. 15/11 kl. 17.00 
og 20.00
Julekoncert med Marie Car-
men Koppel
Billetter sælges på billetlu-
gen.dk
Søndag d. 18/12 kl. 15.00 
og 18.00
Julekoncert med Caroline 
Henderson
Billetter sælges på ticket-
master.dk

Mandag d. 19/12 – se klok-
keslæt på hjemmesiden
Koncert med violinelever fra 
DKDM
Fri entre

Onsdag d. 21/12 kl. 19.00
Afskedskoncert med Grygo-
riy Khodos
I mere end 10 år har bratch-
ist Grygoriy Khodos været en 
næsten fast del af højmessen 
i Christians Kirke. Denne 
aften byder han inden for 
til et storslået musikalsk 
farvel til Christians Kirke, 
menigheden og de mange, 
som gennem årene har værd-
sat hans stemningsfulde 
bratschspil. Medvirkende 
ved koncerten er desuden so-
pran Susse Lillesøe og tenor 
Ernst Sondum Dalsgarð 
samt organist Søren Jo-
hannsen. Der er fri entre 
til koncerten, og Christians 
Kirke håber at se mange, 
som ønsker at sende en 
sidste klapsalve mod Grygo-
riy Khodos, før hans otium 
kalder.

Mandag d. 2/1 kl. 19.30
Nytårskoncert 
Under overskriften ‘Den 
sidste turist i Europa’ skydes 
det musikåret 2023 i gang 
med koncert ved sopraner 
Signe Asmussen, Tuva Sem-
mingsen og Andrea Pel-
legrini samt Nikolaj Ben-
zon på klaver. Koncerten 

er arrangeret af Kammer-
musikforeningen af 1887. 
Medlemmer af foreningen 
har fri entré til koncerten. 
Løssalgsbilletter for ikke-
medlemmer købes i døren 
for 150 kr. - gratis adgang 
for børn og studerende.

Andre arrangementer

Tirsdag d. 6/12 kl. 17.30 – 
19.30
Højskolesangbogen A-Å: 
Med Lars Grand og Tine Ott
Harmonikaspiller og sanger 
Lars Grand vil sammen 
med sangerinde Tine Ott 
sørge for kyndig musikalsk 
ledelse, når årets sidste 
etape af Højskolesangbogen 
A-Å synges hjem i Christians 
Kirke.
I løbet af aftenen vil der 
være en kort pause med 
servering af en sandwich og 
vand. Deltagelse er gratis 
og kræver ikke forudgående 
tilmelding. Kirken har ek-
semplarer af Højskolesang-
bogen til rådighed.

Fyraftenskursus ved Claus 
Oldenburg
Kristendommen - Princip og 
Historik
I december rundes sogne-
præst Claus Oldenburgs 
foredragsrække i Kristen-
dommens historie af med 
følgende temaer:
6/12: Aflyst, da kirken 

Menighedsplejen

Tirsdag d. 13/12 kl. 14 – 16
Julegløgg
Menighedsplejen runder 
traditionen tro kalenderåret 
af med hygge og julegløgg 
både med og uden alko-
hol, naturligvis suppleret 
med lidt knas og hyggelige 
indslag. På dagen kan des-
uden købes madbillet til 
Menighedsplejens Nytår-
skur.
Sted: Stanley’s Gaard, St. 
Søndervoldstræde 2. Delt-
agelse koster 30 kr., som 
betales kontant eller med 
Mobile Pay på dagen, og som 
går til Menighedsplejens 
sociale arbejde.

Adventspodcast og ju-
leklip med Christians 
Kirke

I den søde adventstid skruer 
vi op for hyggen, musik-
ken og nærværet! Følg med 
på kirkens hjemmeside og 
Facebook, hvor vi op til jul 
deler skabeloner til hjemme-
juleklip med fine motiver fra 
kirken. 
Og lyt med, når vi hver 
søndag i advent taler med en 
gæst om deres yndlingsjule-
salme, når vi åbner en låge 
i adventsudgaven af pod-
casten ’Tro Håb og Taletid’. 
Afsnittene kan høres fra 
Christians Kirkes hjemme-
side – find ’Læs og lyt’ i 
menupunktet – eller du kan 
finde ’Tro Håb og Taletid’ i 
bl.a. Google Podcast.

samme aften er vært ved 
Højskolesangbogen A-Å.
13/12: Oplysning & Væk-
kelse
20/12: Modernitet & Seku-
larisering
Deltagelse er gratis, og der 
er ingen tilmelding. 
Tid og sted: Tirsdag kl. 17.30 
– 18.30 i kirketjenerboligen 
til højre for kirkens hoved-
port.

Onsdag d. 7/12 og tirsdag 
d. 17/12
Menighedsrådsmøde
Alle  er  velkommen på 
menighedsrådets  åbne 
møder. Se sted og klokkes-
læt i kalenderen på kirkens 
hjemmeside.

Tirsdag d. 10/1 kl. 13
Nytårskur
Kom godt ind i det nye år 
og vær med til at skyde 
en ny sæson i gang ved 
Menighedsplejens Nytår-
skur. Madbilletter koster 
150 kr. og sælges på Vor 
Frelsers Kirkekontor fra d. 
13/12. Sted: Stanley’s Gaard, 
St. Søndervoldstræde 2.
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Tekst: Susanne  
Fotos: Henning

Torvet er for tiden ikke et 
torv for alle; men har det no-
gen sinde været det? Spørger 
man sig omkring, fortæller 
christianshavnere, at det 
altid har bølget op og ned. 
Der har altid været grup-
per, der drak, og i perioder 
har samlivet med Torvets 
øvrige brugere været gnidn-
ingsfrit. I andre perioder har 
der været problemer med 
slagsmål indbyrdes i grup-
perne eller med hinanden. 
Der har sågar været chikane 
mod de hjemløse, problemer 
der blev løst af henholdsvis 
rockere, politiet og SSP. 

Torvet er et torv, der 
bruges af alle: til indkøb i 
Brugsen og de små butik-
ker, til adgang til busser 
og metro, til en pause ved 
pølsevognen, men til ophold 
for de færreste. Folk haster 
væk, for det er ikke et rart 
sted, der inviterer til ophold. 
Problemet er ikke, at der 
drikkes alkohol; det gøres 
der også rundt om hjørnet 
på værtshusene med ude-
servering. Problemet er den 
adfærd, nogle af Torvets 
faste grupper udviser. Høj-
lydte skænderier, tumult 
og lejlighedsvis vold skaber 

selvfølgelig utryghed og ube-
hag.  

Men Torvet skal være for 
alle, og gode kræfter arbe-
jder herpå. Det har de gjort 
igennem flere år. Lokalud-
valget og Christianshavns 
Torvenetværk presser på 
hos Københavns borgmestre 
for at få løst problemerne, 
netværket har selv udarbej-
det visionære planer i sam-
råd med en arkitekt, diverse 
lokale hjælpeorganisationer 
gør en beundringsværdig 
indsats for samfundets ud-
satte grupper, Pølsemanden 
tilkalder hjælp, politiet kig-
ger jævnligt forbi.

Hvad spærrer for, at de 
gode initiativer bliver ført ud 
i livet? På mange andre torv 
i København har man løst 
tilsvarende problemer med 
druk og ubehagelig stemning 
og forvandlet problemsteder 
til hyggelige grønne oaser. 
Den vigtigste faktor er de 
fysiske rammer. 

På Torvet er det nemt at 
identificere to vigtige bar-
rierer. Overdækningen og 
glasburet ved stoppestedet 
inviterer til en scene, ingen 
har glæde af. De drikkende 
udstiller sig selv til egen 
skade, og undersøgelser vis-
er, at buspassagererne hel-
lere vil være våde end søge ly 

i dette selskab. Rigtig mange 
går til næste stoppested. 
Toilettet indbyder til uøn-
sket brug og er af lugten at 
dømme ude på Torvet meget 
lidt anvendt til dets formål. 

Så hvem løser disse to 
indlysende problemer? Over-
dækningen er Metroens 
ansvarsområde, toilettet er 
Kommunens. Hvor længe 
kan Metro og Kommune 
s idde Christ ianshavns 
udtrykkelige ønsker over-
hørig? 

Er der slet ingen veje frem? 
Jo, for de udsatte gruppers 
vedkommende peger en af 
de lokale hjælpeorganisa-
tioner på Finlands løsning på 
hjemløseproblemet: Housing 
first. En egen bolig er første 
skridt mod at finde sin plads 
i samfundet. I København er 
der i 2022 1.370 hjemløse. 
Vi skal være så taknem-
melige for de mange organi-
sationer, der på forskellige 
niveauer forsøger at spænde 
net ud under vores svageste 
borgere. For hvor skulle de 
ellers gå hen? Hovedprob-
lemet er et samfund, der 
svigter de svageste. Ingen 
velfungerende mennesker 
forfalder til druk og aggres-
sioner. Her er mennesker 
ofte med forfærdelig bagage. 
Det udløser imidlertid ikke 

et fripas til at bryde lov og or-
den. Som alle andre borgere, 
står lovbryderne til ansvar 
for deres handlinger. 

Christianshavns Tor-
venetværk peger på en di-
alog med grupperne, om 
hvordan der kan sikres fre-
delig sameksistens. Under-
søgelser viser, at grupperne 
ønsker afskærmede områder 
til samvær. Begrønning med 
flytbare plantekummer, min-
dre hækafgrænsede kroge, 
indskrænkning af trafik og 
udvidelse af caféliv samt 
bænke vil skabe et rum for 
fællesskabet; et torv for alle.  

Et beskidt og lettere for-
faldent torv indbyder ikke 
til omsorg, så vedlige- og 
renlighold er vigtigt. Her 
færdes mange mennesker til 
og fra metro, busser og butik-
ker, og eksemplets magt er 
afgørende. Endnu en kom-
munal opgave.

At løse Torvets problemer 
er komplekst. Realistisk set 
bliver det delmål for delmål, 
men det er lykkedes andre 
steder, og det skal nok lykkes 
for Christianshavn. 

Torvet skal være et sted 
for alle. Som en sagde: Chris-
tianshavn har det hele, og vi 
skal være stolte af at favne 
mangfoldigheden. 

Christianshavns Torv – et torv for alle?

Christianshavns Torvenetværk  
Visioner for Torvet

Det vi gerne vil opnå:

• Mindske den tunge trafik
• Skabe et torv, der opleves som et torv (fra lagkagehuset til Brugsen og 
 dronningegård til kanal)
• Skabe bedre mobile ”systematikker” – hvor går vi, hvor kan der cykles?
• Lave nogle tydelige rum med tydelige funktioner (hvor mødes man?, hvor går   
 man?, hvor samles man?)
• Bedre flow og koblinger til vandet/kanalen
• Tydelig plads dedikeret til hjemløse – så de ikke behøver være over det hele.
• Større mængde af ”almindelige” brugere – skabe en kritisk masse
• Et rent torv

Løsningsforslag:

• Bruge det grønne som afgrænsninger 
• Bruge belægningen som markør på adfærd
• Sider og ”midte” på torvet
• Kommercielle siddepladser der skaber en større vægt af  ”roligt publikum”
• At smalne gadeforløbet som på Amagerbrogade
• Flytte busstop foran lagkagehuset til lige før torvet ( retning fra amager).
• Et Torv fra lagkagehuset til brugsen og fra Dronningegården til kanalen 
 (Dronningensgade lukket rigtigt).
• Tissesteder – hvor man ikke kan opholde sig – gerne placeret anderledes evt 
 et i hver ende.

Referencer:
• Det gamle Christianshavns torv – Trærækker
• Enghave plads – mange små rum
• Den blå hund – cafe ved trafik kan nogen gange accepteres
• Mozarts Plads – inden nedlukning med cafe
• Griffenfeldsgade og folkets park
• Skt Hans torv
• Amagerbrogade med indsmalning

Understregning af brugen af rummene gennem begrønning, belægning, møblering.
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Af Hanne, tekst og foto

Wilders Bro, der forbinder 
Christianshavn og Bjørn-
sholm via Strandgade, skal 
renoveres. Broen er 119 år 
gammel og broens bæreevne 
er forringet. Den tunge 
trafik har belastet broens 
bæreevne, Indtil renover-
ingsarbejdet er gennemført, 
har Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning 
indført et kørselsforbund for 
køretøjer med totalvægt på 8 
ton og med en bæreevne på 
5 ton. Det betyder, at f.eks. 

store dagrenovationsbiler, 
større vareleverancer m.v. 
ikke kan benytte broen før 
broens bæreevne er forstær-
ket.

Ambulancer og andre for-
mer for beredskabskørsel er 
tilladt og afhentning af dag-
renovation foregår foreløbigt 
med mindre køretøjer. 

Det er rådgivningsfirmaet 
NIRAS, der har vurderet, at 
Wilders bro har en forringet 
bæreevne. På den baggrund 
har Teknik- og Miljøforvalt-
ningen den 11. november 

Wilders Bro spærret for tung trafik

2022 opsat skiltning med 
midlertidigt kørselsforbud.

Wilders Bro er en pri-
vat fællesvej og ejes af den 
fælles grundejerforening for 
Wilders Plads Ejendomme 
A/S, E/F Krøyers Plads og 
Bo Vita.

For beboere og erhverv 
på Bjørnsholm er Wilders 
Bro den eneste bro for mo-
torkøretøjer. De to øvrige 
broer er cykelforbindelserne 
Inderhavnsbroen og Tran-
gravsbroen.

Personbiler og mindre 

varebiler under den an-
noncerede totalvægt kan 
uhindret benytte broen.

Grundejer foreningen 
er i øjeblikket i gang med 
yderligere undersøgelser af 
broens bæreevne, hvor den 
seneste tilladelse stammer 
fra 1999. Casper Zelmer, 
direktør for Wilders plads 
Ejendomme orienterede den 
11. november lejerne om 
situationen. Han forventer 
at de udvidede undersøgel-
ser er gennemført indenfor 
fire uger.

Tekst: Susanne
Fotos: Rasmus Hjortshøj 
presse

Tag familie og venner med, 
for udstillingen lægger op 
til samtaler. ”Se lille Bjørn, 
det hedder en radio. Far-
mor hørte musik, mens hun 
lavede sine lektier.” ”Kan 
I andre huske, dengang vi 
så TV i sort-hvid?” ”Mit kol-
legieværelse var altså større, 
men se her hvor lækkert.”  
”Et hospital med helende 
natur ude og inde.” ”Åh, den 
arbejdsplads kunne jeg godt 
tænke mig at arbejde på, alt 
det sollys.” ”Må man godt 
kigge gennem forstørrelses-
glasset?”

Inde i BLOX udstiller 
Dansk Arkitektur Center 
lige nu en spændende ud-
stilling. Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter har gennem 100 
års velfærd skabt bygninger, 

som rammer for begiven-
heder i vores liv. Bygninger 
vi alle kender. 

Udstillingen er bygget op 
om 6 livsafsnit: 

Kultur (repræsenteret ved 
Vega (tidligere Folkets Hus))

Sundhed (repræsenteret 
ved Nyt Hospital Nordsjæl-
land)

Bolig (repræsenteret ved 
bl.a. Østerbrogade Studio 
lejligheder) 

Rejseliv (repræsenteret 
ved Københavns Lufthavn)

Arbejdsliv (repræsenteret 
ved Spidsen på Nordøen i 
Nordhavn)

Uddannelse (repræsen-
tereret ved LIFE Campus 
om materialets rejse i fortid, 
nutid og fremtid)

Udstillingsrummene er 
adskilt af store transpar-
ente gardiner, som danner 
hviskende vægge. De ad-
skiller på én gang livsfaserne 

og binder dem sammen. For 
livet leves ikke kronologisk. 
De giver ro til koncentra-
tionen i de enkelte rum og 
skaber nysgerrighed efter 
de andre. I de enkelte zoner 
er der en planche med et 
spørgsmål og en uddybelse 
som indføring i rummets 
fortælling. Man skal give sig 
tid til at studere den impo-
nerende gennemarbejdning 
af bygningerne helt ned til 
mindste detalje som lamper 
og håndtag. Bemærk brugen 
af materialer og de signaler, 
de sender til bygningernes 
brugere. De mange model-
ler er en fordybelse værd og 
giver spillerum for fantasien. 
De indbyder til at lege duk-
kehus og placere mennesker 
og interiører i rummene. 

I alle zoner er der inter-
aktive oplevelser, også til 
børn. Det er godt tænkt og 
inviterer beskueren til delt-

agelse:  Skru på radioen, 
gå på opdagelse på touch-
skærmen, sid i møblerne, 
følg lufthavnens udvikling 
på den digitale interaktive 
model, tegn med, tag turen 
rundt om lærebordet og pil 
selv, gå i børnerummet og 
lav en julegave med mus-
lingeskaller, et af fremtidens 
byggematerialer. 

Udstillingen har appel 
til hoved og krop i alle gen-
erationer. Her er noget for 
det nysgerrige barn, for 
flynørden, for nostalgik-
eren, for kenderen, for den 
historieinteresserede, for 
den fremtidsorienterede, for 
den oplevelsesorienterede og 
mange, mange andre. God 
fornøjelse! 

”Vores arkitektur” kan 
opleves i Dansk Arkitektur 
Center frem til d. 9. april 
2023.

- en flot formidlet udstilling med appel til alle aldersgrupper
”Vores arkitektur”
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Af Hanne, tekst og fotos

Så er det snart slut med at se 
et bredt udvalg af nulevende 
naivistiske kunstnere samlet 
på et sted.
Lørdag den 10. december er 
sidste åbningsdag for Gal-
leri Naif, som siden 2012 
har dedikeret sig til at vise 
kendte og anerkendte naivis-
tiske kunstnere. Det er ikke 
for meget sagt, at naivistisk 
kunst dermed bliver hjemløs. 
Det er indehaveren Mia Cara 
meget ked af. Men hun har 
ikke andet valg end at lukke. 
Det sker nu efter flere år 
med først Corona-nedlukning 

Naivistisk kunst bliver hjemløs - galleri lukker

og nu en økonomisk sam-
fundsmæssig deroute, hvor 
kunderne bliver væk.  Tu-
rister har ofte fundet vej 
til galleriet, men ikke de 
senere år. Måske kigger 
de forbi, men det kniber 
voldsomt med købelysten. 
Også hos de danske kunder.

Samfundsbil leder 

med livserfaring
Mia Caras begejstring for 
naivistisk kunst stammer 
fra hendes ægtefælle, som 
er billedkunstner. Mia 
Cara begyndte selv i en 
moden alder at male små 

Walther Schaldemose har med stor livsglæde malet ’Efter-
middagslur i kolonihaven’. Billedet er solgt.

Et lille billede på bare 10 x 7 
cm af Isis de Sigueira.

Et hjørne af udstillingen - med små og store billeder fra et 
bredt udvalg af den aktuelle udstillings kunstnere.

naivistiske billeder og blev 
hurtigt grebet af stilen. Et 
stærkt kendetegn ved na-
ivistisk kunst er atmosfæren, 
som ofte er skildret meget 
positivt med klare farver, blå 
himmel, grønt græs, hvid sne 
og livsglæde.
At male naivistisk kræver 
livserfaring, mener Mia Cara.
Den naivistiske udtryksform 
kræver erfaring med livet. 
Den naivistiske kunst skildr-
er ofte minderne. Billederne 
er erindringsbilleder, måske 
fra barndommen: De glade 
minder fra sommerhuset, 

familien samlet om bordet, 
børn og voksne på skovtur, 
byliv på markeder, gadens 
dagligliv. Det er derfor ikke 
en typisk udtryksform for 
de yngre kunstnere, siger 
Mia Cara.
Som det ses på billederne, 
er der trods den naivistiske 
stil stor forskel på udtryks-
formen hos de enkelte kun-
stnere. Der er meget små 
billeder, som kræver lige så 
lang produktionstid som de 
større, netop på grund af 
detaljegraden.
Galleri Naif har siden sin 
åbning haft 5-6 udstillinger 
om året med 70 værker hver 
gang. Galleriet har også 
opbygget en fast kreds af 
de bedste naivistiske kun-
stnere, som lige nu indgår 
i galleriets sidste udstill-
ing: Walther Schaldemose, 
Jeanne Antonisen, Else Ag-
ger, Ole Justenlund, Isis de 
Sigueira og ca. 50 andre, der 
netop nu og frem til og med 
10. december udstiller på 
galleriets sidste udstilling, 
som er et oplevelsesorgie for 
synssansen.

Overvejer I at få altaner i jeres forening? Så er det en god ide at  
tage fat i en rådgiver. Vi er eksperter i renovering af andelsbolig-  
og ejerforeninger, og vi hjælper jer gennem hele processen. 

Kontakt os, og gør jeres drømme til virkelighed i dag.  
Se mere på: Bangbeen.dk

Altandrømme?

Gør drømmene 
til virkelighed
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En ting der altid er en dejlig tradition, her på Christianshavn, ved juletid er Julie kyhl’s 
dejlige magiske julevindue .. Så her er det lige ved siden af Pigen og Blomsten ..Kan ikke 
vente til jeg går forbi og trykker på knappen og ser det lille juletog køre rundt om den fine 
juletårn ,med den frække kat ,der nok glæder sig til julegrøden 
Gini

VITA BREVIS, ARS LONGA 
 
Kraftigt inspireret af Henri Matisse har jeg lavet “ Den grønne kvinde”. 
Indtil den 26. februar 2023 kan man på Statens Museum for kunst se 
Matisse - Det røde atelier. 
Hildur H. Jóhannesdóttir 

Grev Lyhne, musiker, maler 
og nar, har gennem 3 år teg-
net og udgivet diverse male-
bøger i jugendstil beregnet 
for børn og voksne. 
Greven træffes i december 
på den nye Kultur Café på 
Christiania, lige inden for 
hjørneindgangen, hvor han 
sælger sine malebøger. 
Tekst: Susanne
Tegning: Grev Lyhne

Oplev forfatter Hanne-
Vibeke Holst i samtale med 
kunstner Augusta Atla 
om romanen ”Kriger uden 
maske” – en roman om 
billedhuggeren Sonja Ferlov 
Mancoba(1911-1984), der 
blev en af sin generations 
mest betydningsfulde dan-
ske kunstnere.
Kriger uden maske er en 
dramatisk fortælling om 
Sonja Ferlov og et spillev-
ende tidsbillede af mellem-
krigstidens Danmark og det 
besatte Paris. Om Sonjas 
kompromisløse kamp for 
kunsten og kærligheden og 
hendes evige stræben efter 
at forbinde sig med noget 
større og finde sit eget sted 
i verden – som kvinde, kun-
stner og kriger.
Hanne-Vibeke Holst er for-
fatter til en lang række 
romaner, herunder best-

Hanne Vibeke Holst
seller-trilogien Kronprinses-
sen, Kongemordet og Dron-
ningeofret. Hun har modta-
get bl.a. De Gyldne Laurbær, 
Læsernes Bogpris, Søren 
Gyldendal Prisen og Dan-
ners Ærespris.
Augusta Atla er kunstner og 
freelance skribent og redak-
tør i emner om kunstteori, 
kunstdebat og køns-kunst-
politik. Hendes artikler er 

udgivet i Weekendavisen, 
Politiken, Børsen, Magasinet 
Kunst og CHART Publica-
tion. Hun har desuden en 
fast klumme om diversitet 
og kunst i Kunsten.nu 
Samtalen foregår på Chris-
tianshavns Bibliotek d. 12. 
December klokken 19.30
Gratis Billetter hentes 
på www.billetto.dk

Malebøger 
med digte



20 Christianshavneren nr. 9 / December  2022          

Af Hanne, tekst

Den feterede skuespillerinde 
Johanne Louise Heiberg 
(1822-1890) havde sine 
måske mest harmoniske 
år, da hun boede i det det 
tidligere Søkvæsthuset, i dag 
Kanalhuset, på Christian-
shavn. Her boede hun sam-
men med sin ægtefælle Johan 
Ludvig Heiberg ((1791-1860) 
og hans mor Thomasine Gyl-
lembourg (1773-1856) i årene 
1844-1862. 

-Sådan kan man godt 
tillade sig at konkludere, 
mener Maja Lykketoft, 
kulturformidler, der den 
27. oktober besøgte netop 
Kanalhuset, med sit oplæg 
Skønånder i Søkvæsthuset.

Johanne Luise, Johan 
Ludvig Heiberg og Thoma-
sine Gyllembourg boede 16 
år i Søkvæsthuset og produc-
erede der noget af guldalde-
rens vigtigste litteratur og 
scenekunst. 

Søkvæsthuset havde på 
det tidspunkt en farverig 
historie som opfostringshus 
for drenge helt ned til femår-
salderen. Igennem 1800-tal-
let rummede Søkvæsthuset 
en skønsom blanding af fat-
tige, syge, kriminelle og ple-
jekrævende gamle. Her var 
både mænd og kvinder, som 
dog boede i hver sin fløj. I 
bygningen var også indrettet 
en kirkesal.

I historisk forstand be-
fandt de sig i slutningen af 
guldalderen, som ikke er 
helt tidsbestemt, men måske 
begyndte allerede i de sidste 
årtier af 1700-tallet. Og 
Heiberg-tiden var præget af 
denne tid, hvor man dyrkede 
genierne som H.C. Ørsted 
(1777-1851), H.C. Andersen 
(1805-1875) og mange andre 

Heibergs harmoni på Christianshavn

samtidige.

E t  f a r v e r i g t 
trekløver

Og midt i dette farver-
ige kaos, boede familien 
Heiberg. Her havde både 
Johanne Louise, Johan og 
Thomasine nogle meget 
produktive og succesfulde 
år. Familietrekløveret boede 
i Havehuset i en rummelig 
lejlighed med udgang til 
haven, som Johanne Louise 
var meget optaget af efter at 
have boet i lejlighed i byen. 
Johanne Louise var den 
feterede og sammensatte 
udadvendte skuespiller-
inde, Johan Ludvig var den 
mere tænksomme, filosofiske 
mand og Thomasine havde 
et lyst og muntert sind trods 
barsk skilsmisse fra P.A. 
Heiberg og tabet af sin helt 
store kærlighed, den svenske 
baron Carl Frederik Gyllem-
bourg, der døde i 1816. Hun 
havde i en årrække måttet 
undvære sin unge søn på 
grund af P.A. Heibergs bit-
terhed over skilsmissen.

Johanne Louise - tidens 
diva

Johanne Louise var slank og 
yndefuld og blev tidens store 
diva. Hun begyndte som bal-
letdanser. Men Johan Ludvig 
begyndte at skrive roller til 
hende. Først den kåde skole-
pige Trine i vaudevillen, sang-
stykket, Aprilsnarrene. Efter 
deres giftermål i 1831 fulgte 
en række stykker på Det kgl. 
Teater, hvoraf Johan Lud-
vig skrev de mest populære. 
I årene på Christianshavn 
spillede hun blandt andet let-
tere vaudeviller som En sønd-
ag på Amager 1848, Abekat-
ten 1849 og en Sommeraften 
1853. Selv valgte hun gerne 
klassiske roller - som Viola i 
Helligtrekonger Aften 1847 
og som Lady Macbeth 1860. I 
årene 1826-1864 spillede hun 
anslået 275 roller.

Æ g t e f æ l l e  o g 
teaterdirektør 

Johan Ludvig var magister 
og dr.phil. inden for spansk 
og portugisisk litteratur og 
var både dramatiker, indfly-
delsesrig kritiker og chef for 
Det kgl. Teater 1849-1956. 

DEN toneangivende kri-
tiker, vaudevilleforfatter og 
teaterdirektør i sin.

Familien Heiberg blev 
centrum for Søren Kierkeg-
aard, H.C. Andersen og 
mange andre samtidige 
skønånder.

Mor berømt forfatter som 
53-årig

I 1827 begyndte Johan 
Ludvig udgivelsen af det 
litterære blad Københavns 
flyvende Post. Da han en 
dag stod og manglede noget 
materiale til bladet, tilbød 
Thomasine sig med ’Brev 
fra en Løjtnant til Redak-
tionen af den flyvende Post’.

Thomasine Gyllembourg 
var 53 år, da hun begyndte 
sit forfatterskab. Hun skrev 
i 20 år og i modsætning 
til tidens andre forfattere 
skrev hun om emner fra 
samfundets dagligliv i sine 
fortællinger ’Hverdagsh-
istorier’.  I sin omfattende 
brevskrivning diskuterer 
hun ægteskab, kærlighed, 
skilsmisse og moderskab – 
og giver læseren et sjældent 
indblik i, hvad der foregik 
i tidens saloner. Brevene 
er modne og moderne. Svi-

Klapbroen i Margretheholm Havn hejses på plads
Foto: Susanne

Fru heribergs lejlighed 
søkvæsthuset, set fra haven

Thomasine læser op af sine hverdagshistorier. Maleri af 
Wilhelm Marstrand, 1870.

Mindepladen for familien Heiberg - på bagsiden af 
Søkvæsthuset.

gerdatter Johanne Luise 
Heiberg udgav samlingen i 
1880erne.

Fra diva til jøde 
hader

Johanne Louise Heiberg 
oplevede, hvordan hende 
ægtemand mistede jobbet 
som direktør for Det kgl. 
Teater, hun forblev barnløs 
og efter Johan Ludvigs død 
i 1860 adopterede hun i en 
alder af 50 år tre moderløse 
piger fra Vestindien i 1862. 
Samtidig flyttede hun fra 
Christianshavn.  De tre pi-
ger, ved man ikke så meget 
om, udover at Johanne Lou-
ise overlevede i hvert fald to 

af dem.
Derimod ved man, at Jo-

hanne Louise med tiden ud-
viklede et inderligt jødehad. 
Hun var selv af delvis jødisk 
oprindelse, som hun var lidt 
skamfuld over. I hvert fald 
blev hun grebet af det jøde-
had, der opstod i 1800-tallet 
i hele Europa.

Hun var også stærkt 
kritisk overfor Grevinde 
Danner og udviste med tiden 
en vis bitterhed.

Men tiden som diva og 
de lykkelige tider med en 
begavet ægtemand og svi-
germor fik hendes yndefulde 
talent til at blomstre i fuldt 
flor. 

Landmand gir kær-
lighed

Den her kalv var landet i 
rendestenen, da den blev 
født, og da landmanden 
fandt den, var den meget for-
kommen og indsmurt i skidt 
og møg. Han tog den med ind 
i huset og vaskede den under 
bruseren, og bagefter pak-
kede han den ind i et tæppe 
og lagde den foran brænde-
ovnen i stuen. Kalven kom 
snart til hægterne og kunne 
komme tilbage til sin mor. 
Så kom ikke og sig, at danske 
landmænd ikke er gode ved 
deres dyr.

Tekst: Anette
Foto: Marcus
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Af Hanne
Den anden halvdel af det 
gule hjørne på Wilders 
Plads bebos af Bådklubben, 
den lille cafe med den store 
tiltrækning.

Her har Nicholas og den 
øvrige stab arbejdet ihærdigt 
på at finde en løsning for 
Bådklubbens midlertidige 
drift efter sidste officielle 
åbningsdag lørdag den 17. 
december.

Og løsningen er: Salon-
vogne.

Bådklubben har investeret 
i tre ombyggede togvogne, 
som nu skal ombygges og 
gøres klar med de nødv-
endige cafefaciliteter, så 
vognene kan komme op på 
havnefronten på Wilders 
Plads.

Derfor er det en stor sten i 
skoen, at Wilders Bro er luk-
ket ned for store køretøjer. 
Før broen har fået forstærket 
sin bæreevne kan salonvog-
nene ikke transporteres over 
broen og på plads.

Det er brandærgerligt 
medgiver Nicholas, der 
havde regnet med, at kunne 
arbejde på de tre vogne, når 
de var anbragt på Wilders 
Plads.

Indtil der bliver givet 
grønt lys for transporten 
over broen arbejdes der på 
at gøre vognene i stand fra 
deres midlertidige opbevar-
ing i Avedøre.

Salonvogne afløser Bådklubben - midler-
tidigt

Salonvognene har tidligere stået i Tivoli i København. 
Foto: Tivoli.

Tre fine salonvogne skal renoveres og Wilders Bro være 
forstærket før Bådklubben kan modtage gæster på havne-
molen. Foto: Bådklubben

Tekst og foto: Sara Trier

Thomas fra 2. klasse på 
C h r i s t i a n s h a v n s  D ø t -
treskole: 

”Man føler, at man selv er 
kunstner, når man samarbe-
jder med rigtige kunstnere!”

2. klasse på Christian-
shavns Døttreskole har 
haft besøg af kunstner Sara 
Mathilde Øster. Sammen 
med hende og deres billed-
kunstlærer Sara Trier har 
de forberedt papfigurer til to 
kunstinstallationer til Zebus 
årlige ”24 hemmeligheder”. 
Begivenheden retter sig til 
børn og byder fra slut no-
vember til midt december på 
24 rum skabt af kunstnere, 
musikere og teaterfolk.

2. klasse har til et kæm-
pe skyggeteater skabt et 
mosemiljø med insekter og 
blomster, inspireret af H. 
C. Andersens ”Tommelise”. 
I deres andet kunstrum 
vil besøgende kunne pege 
lommelygten mod uroer og 
skabe ”Grimasser i Mør-
ket”, dansende skygger af 
stumt grinende munde og 
blinkende øjne.

Til dagligt deler deres 
lærer Sara Trier og billed-
kunstner Sara Mathilde 
Øster atelier på Skabelon-
loftet på Refshaleøen. Når 
deres lærer ikke underviser 
på Døttreskolen, så er hun 
billedkunstner og står ofte 

Elever skaber installationer med 
billedkunstnere

Figurer testes mod lyset

Kys, blink og råb.  Der er lyd i klassens figurer

for større udsmykninger 
med børn under navnet 
BØRN MALER STORT. 
Derfor udsmykningsop-
gaven.

Et par elever går rundt 
med blok og papir og in-
terviewer, mens de andre 
klipper.

”Er du nervøs for, at det 
skal vises til andre?”, spørg-
er Sophia en klassekam-
merat.

”Det er sjovt og spæn-
dende, og jeg er lidt nervøs!”, 

svarer Victoria.
”Jeg tror, det bliver smukt”, 

siger Emil: ”Godt tegnet. Og 
lidt tegneserieagtigt. Jeg kan 
godt lide, at det farvede papir 
vil kaste farvet lys”

”Måske bliver man for-
skrækket, når man møder 
en KÆMPE skygge”, siger 
Ingrid.

Så lægger hun saksen: ”Jeg 
glæder mig til at se, hvad alle 
kunstnerne har lavet”

Billetter kan købes på 
www.zebu.nu

Det skal de da, men det kan 
de være på flere måder. Det 
traditionelle grantræ lever 
godt nok op til farven, men 
det koster i CO2-regnskabet. 
Så hvad med et genbrugstræ 
i bambus, som kan bruges år 
efter år? Det har mindst 10 
gange så lang levetid som et 
traditionelt juletræ. Bliver 
det meget grønnere?

En gammel christianshav-
nerdreng, Kasper Oplev (tidl. 
Eplov), står bag udviklingen 
af idéen, klimaforkæmper 
og iværksætter, som han er. 
Se her for design og priser. 
https://bambooxmas.com/ 

Tekst: Susanne
Foto: Frank Ulstrup

Hvem siger, juletræer skal være grønne?
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Graabrødre Kammerkor er 
et ambitiøst amatørkam-
merkor, som har specialis-
eret sig i renæssance, tidlig 
barok samt den nyeste kom-
positionsmusik. Koret har 
eksisteret siden 1995 og er 
blandt de bedste kammerkor 
i Danmark. Koret ledes af 
Egil Kolind og holder til i 
Holmens Kirke. Senest har 
koret opført Brahms’ Req-
uiem sammen med Copen-
hagen Phil i Konservatoriets 
Koncertsal.
Ud over at levere musikalske 
oplevelser bestræber koret 
sig på at formidle viden om 

Skibet ligger netop nu på 
sin faste kajplads på Hol-
men og har ansøgningsfrist 
15.marts 2022, og det er 
nogenlunde det eneste helt 
fastlagte tidspunkt. Dog 
tager Stiftelsen forbehold 
for ændringer undervejs 
her og for det øvrige pro-
gram.
Årets togt finder sted 2/18 
Juli til 2. December med 
start i København og Op-
start i Esbjerg 18. Juli – 23. 
Juli. Skibet anløber Aalborg 
4. August til 7. August. 
Fra Aaborg går sejladsen 
til Stornoway 19. August 
til 21. August, Dublin 26. 
August til 29. August, Bil-
bao 7. September til 9. 
September, Saint Malo 21. 
September til 24. Septem-
ber og hjem til Svendborg 
4. Oktober til 8. Oktober. 
Dernæst Holbæk 11. Ok-
tober til 12. Oktober. Fra 
Holbæk går rejsen videre 
til Lübeck, hvor man agter 
at opholde sig i den gamle 
middelalderbys havn 18. 
Oktober til 20. Oktober. 
Eksamen  afholdes ved 
Ungdomsøen Christiansø 
26. Oktober til 28. Oktober. 
Rejsens sidste del går så 
til København, hvor der er 
værksteds- og Brandskole, 
der afsluttes 2. December.
Sejladserne giver eleverne 
alle muligheder for at træne 
i sømandslivet på om bord 
på en fuldrigger.
                                                                                                                                                  
owu

Ny og gammel julemusik med Graabrødre 
Kammerkor

komponisterne, teksterne og 
den sammenhæng, musik-
ken er skrevet i. Graabrødre 
Kammerkor arbejder på, at 
så mange som muligt bliver 
inviteret indenfor i musik-
kens skatkammer.

Ved disse to julekoncerter 
på Christianshavn sørg-
er Graabrødre Kammerkor 
for julestemningen med ju-
leklassikere, moderne ar-
rangementer og ældgamle 
julesange. Programmet 
består af en vifte af kendte 
og mindre kendte korsat-
ser med alt fra glæde og ro 

Georg Stages planer for 2022

til drama og julesjov. Du 
vil blandt andet komme 
til at høre ‘Når du ser et 
stjerneskud’, ‘Barn Jesus 
i en krybbe lå’ og mange 
andre stemningsfulde ju-
lesatser.

Vor Frelsers Kirke (fuldt 
kor), søndag d. 11. decem-
ber kl. 14:00 (Entré 150 / 
125 kr.)
Sofiebadet (julemarked og 
koncert, Graabrødre Kam-
merkors ensemble), lørdag 
d. 17. december kl. 16:00 
(Entré 150 kr. inkl. et glas 
glögg)

CHRISTIANSHAVN
tandlægerne

LONE LANGE |  JENS THIEL
DRONNINGENSGADE 48, 1.SAL
1420 KØBENHAVN K

KONTAKT@LONELANGE.DK |   KONTAKT@JENSTAND.DK
TELEFON 3257 0019 |   WWW.GLADSMIL.DK

Så har flere mulighed for at 
se vores lokalhistoriske hus 
og få inspiration til gaver.
Huset er åbent lørdage mel-
lem kl 13 og 15
samt
Onsdag den 7. dec. kl. 13-15
Tirsdag den 13. dec. kl. 13-15
Fredag den 16.  dec. kl 13-15
 
Vagthuset, Torvegade 75
 
Mød os også på julebazaren 
i Beboerhuset den 3-4 de-
cember

Vagthuset holder ekstra åbent i 
December.
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Nytårskoncert
Tomas Franck
New Quartet

På Sofiekælderen Overgaden o.V. 32
EEEEnnnnttttrrrréééé::::        111100000000,,,,----        MMMMddddllll....    oooogggg    ssssttttuuuudddd....    77770000,,,,----        

Ret til ændringer forbeholdes.

Dørene åbnes kl. 1430 

Sofies Jazz Klub
præsenterer

29. Januar 2023, kl. 15

Sofies Jazz Klub støttes af:

MMMMUUUUSSSSIIIIKKKKEEEERRRRNNNNEEEE!!!!
DDDDaaaannnnsssskkkk

MMMMuuuussssiiiikkkkeeeerrrr
FFFFoooorrrrbbbbuuuunnnndddd

Christianshavns Kanal 
RADIO BLUES TIME 
Hver mandag 18:00 - 19.30 
 
Lyt med på FM 98,9 mhz / 98,8 hybrid eller online: ch-radio.dk/netradio  
 
DECEMBER 2022 
  
Mandag 5.12: CHRIS COPEN’S NEW ORLEANS CLUB 
   
Mandag 12.12: “MERRY CHRISTMAS, BABY”  
 Velkommen til julestuen.  
  
 Radio Blues Time ønsker alle en glædelig jul. 
 - Vi er tilbage mandag d. 8. januar 2023. 
  
Christianshavns Kanal 
RADIO BLUES TIME 
Hver mandag 18:00 - 19.30 
 
Lyt med på FM 98,9 mhz / 98,8 hybrid eller online: ch-radio.dk/netradio  
 
JANUAR 2023 
 

Mandag 9.1: ÅRET DER GIK 
 Panilds Pladeparade 
 
Mandag 16.1: “LET THE GOOD TIMES ROLL” 
 - big band blues. 
 + 
 ACOUSTIC BLUES GUITAR  
 - den gyldne tråd. 
 v./Hans Knudsen og Dr. Jive 

 
Mandag 23.1: CHRIS COPENS NEW ORLEANS CLUB 
 
Mandag 30.1: DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE 
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Af Hanne

Rammerne på Christianshavn er helt rigtige til at 
komme i julestemning - med gode restauranter, 
butikker og idyllisk liv på og omkring kanalerne. For 
de juleglade, forventningsfulde Christianshavnere 
kan julestemningen få et nøk opad med et besøg på et 
julemarked. 

Over Broen 1. december

Over Broen & Café Sandø gentager succesen og 
holder igen i år julemarked i deres feministiske 
værdifællesskab. I boderne kan man købe julegaver, der 
bygger på eller fremmer ligestilling og mangfoldighed. 
Udover Over Broens helt egne Mangfold og Det Lilla 
Rum m.fl. har markedet inviteret andet godtfolk 
indenfor. 

Café Sandø laver bål i gården og sælger gløgg, 
julekager, varm suppe & andre lækkerier. Indenfor vil 
der være ild i pejsen at varme sig på.

Det er torsdag den 1. december kl. 16-19 i både 
kontorer, café og i vores hyggelige gård på Wilders 
Plads 1.

Christiania

Christianias julemarked er et must for mange 
juleelskere og emmer af jul med boder fyldt af smækre 
julesager, nogle skæve, nogle genkendelige og andre 
bare fine og stemningsfyldte. Her er med andre ord 
masser af juleglimmer, juleglæde og varme sager. 

Og så er der - naturligvis - mulighed for at styrke sig 
med varme drikke og lidt fast til ganen.

Christianias julemarked i Den Grå Hal er i år åbent fra 
9.-20. december - alle dage klokken 12 til 20 hver dag. 
Dog lukker markedet den 20. klokken 18.

Christianias julemarked - et juleeldorado for juleelskere

Masser af 
forjulestemning på 
Christianshavn

 en måned med gløgg og bjældeklang  Hyggen med venner og familie er der lige skruet 
extra op for !!Så dejligt , men lad os lige finde tid til at tænke lidt på alle dem,der ikke 
har nogen,der kommer forbi til decemberhygge eller får en dejlig hilsen fra venner 
og familien !!!Lad os huske i juletralvheden af give os tid til at skrive et julekort,ja 
det er faktisk stadig ret skønt med et julekort !! Eller ring til en gammel ven,rydde 
ud i vores ting og sager, give det til feks genbrugsen !!De mangler altid noget her 
i december !! Sikker på vi alle har noget vi kan give væk , hvis vi lige ser efter !!! 
Kunne osse være at invitere en,vi ved sidder og kukkelere, med til julemarked ud og 
se nogle andre og få lidt julemagi i hjertet og julelys i øjene  Ligemeget hvad så hav 
en magisk eventyrlig dejlig december og lad måneden være fyldt med lys og glæde 
!! Så gran i håret og glædelig december og jul  Og husk at gå en tur rundt her på 
Christianshavn,med alle lysene koster intet og man møder jo altid nogen man får en 
snak med ikke !! 

Tekst og Foto: Gini

Så er det endelig December


