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Christianshavneren
bydelsavis

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
 23/2 2023 kl. 16

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.

Vi har undersøgt hvilke mu-
ligheder der er for de ældre 
at mødes på Christianshavn.
Vi har to Kirker med 2 
menighedsråd; 
Vi har erfaret fra andre sogn 
i indre by at der foregår 
en masse ting, så som fæl-
lesspisning ,foredrag ,fælles 
ture, banko osv.
Disse ting ser vi ikke ske i 
vores menighedshus .Måske 
var det noget for vores 
menighedsråd at tage op.
 
Her er forslag  hvor ældre 
kan mødes.
 
Kanalhuset (cafeen)
Adresse:
Ovengade  Oven vandet 62A
 
Yoga Mandag til Torsdag 
fra 8 til 9
Lørdag 9 til 10
Pris 50 kr. pr gang
Strikkeklub hver onsdag fra 
kl. 16 til 18
Mødes og spille kort hvis man 
har lyst medbring selv kort.
Fællesspisning hver dag 
Mulighed for morgenmad og 
frokost
 
 
Christianshavns 
beboerhus 
Adresse:
Dronningsgade  34
Åben mandag til fredag fra 
kl. 13 til 23
Lørdag fra kl. 13 til 24.

 
Et hyggeligt sted at sidde 
og læse avisen ,mødes med 
venner spille kort, drikke 
kaffe og spise kage måske 
et glas vin alt til rimelige 
priser.
Gratis urtete 
 
Posedamerne mødes hver 
lørdag og syr gratis poser
Alle kan deltage
 
Croquis 
Hver torsdag i transitten fra 
kl.17 til 19 
Ingen underviser medbring 
selv materialer beboerhuset 
sørger for model
Hvad der ellers sker læs  
Christianshavneren
 
Spisehuset:
Hver Tirsdag og Torsdag fra 
kl. 18 til 19.30
 
Kulturcafeen
Adresse:
Hovedindgangen i Båds-
mandsstræde i Loppebyg-
ningen

Åben 
Mandag lukket
Tirsdag til søndag fra 11 
til 19
 
Her kan man komme, spille 
spil ,læse, eller høre et fore-
drag,
Kaffen koster 15 kr. og bil-
ligt og lækkert smørrebrød
Fællesspisning 2 gange om 

ugen.
Besøg stedet og se månedens  
program
 
CIK
Adresse:
Bådsmandsstræde 20 1sal
 
Yoga
Tirsdag 17 til 18 
 
Hal C
Adresse:
Arsenalvej nr. 6
Seniorklub 
Hver Mandag fra 11.45 til 14 
Program kan ses i Christian-
shavneren
 
Hyggelige steder hvor man 
kan spise frokost eller mor-
genmad.
 
Rabes have Frokostres-
taurant  ( Mange ældre 
mødes her og spiser en god 
ide at bestille bord) 
Adresse:
Langebrogade 8
Åben 
Onsdag til søndag fra 11 til 
17 ( Køkken lukker kl.16 )
 
Cafe Bådeklubben
Adresse:
Åbningstider.
Mandag lukket
Tirsdag til søndag fra kl 9 
til 14
 
Wilders  Plads 
ud til kanalen 
Ovengade- Neden vande
Cafeen er gamle Tivolivogne
Dejlig morgenmad med hjem-
mebagt boller osv.
Mulighed for let frokost
 
 
Held og lykke med besøg på 
vores dejlige Christianshavn
Mange Kærlige hilsner Gini 
og Elsa.

Hvad sker der for de 
ældre på Christianshavn?

Program for februar

6/2: Kaffe- og kagedag og 
instruktion i brug af fitness 
redskaber, som klubbens 
medlemmer kan gøre brug af 
i forlængelse af møder.

13/2: Foredrag om Dan 
Turell af Elisabeth Nissen.

20/2: Film af Nils Vest: 
“Grevindens Døtre”.

27/2: Knud Josefsen fortæller 
om og viser noget af det 
Christianshavns Kvarter 
har. 

Ren Vold
Sæt kryds i kalenderen lørd-
ag den 18. marts

Da samler vi nemlig igen 
skrald på Christianshavns 
Volde. Alle, børn som voksne 
er velkomne.

Vi mødes kl. 10 i Christian-
shavns Beboerhus, Dronnin-
gensgade 34.
Så byder vi på lidt mor-

genmad og vi slutter ved 
13-tiden med en bid frokost.

Har du mulighed for at 
komme på en lad- eller 
Christianiacykel, ville det 
være helt vildt dejligt. Sk-
raldet skal nemlig samles 
forskellige steder og i Bebo-
erhusets gård.

Der kommer mere informa-
tion i marts-avisen.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh Miljøgruppen i Chris-
tianshavns Lokaludvalg 
og Miljøpunkt Indre By & 
Christianshavn

FOTO: Ren Vold 2019
Billedfil navn: 20190323 Ren 
Vold IMG_5725 Familiesa-
marbejde.JPG

Christianshavns Seniorklub
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 under-
holder en times tid

Nogle mandage rykker Seni-
orklubbens aktiviteter ud af 
Hal C

Christianshavns og Amagers 
seniorer er velkomne.
Medlemskontingent er 100 
kr. årligt
Deltagelse i mandagsaktiv-
iteterne koster 10 kr. pr. 
gang instruktion
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Striben 
v/ Katrine

Vinterrose   
(Hyldest til et utidigt forår)
                                                                                                                                                    
Min vinterrose
med sin rosenkvarts på rosenkind;
med blomsten åben under våde dugkrystallers spind;
Se bare, edderkoppens silkevæveri i januar.
Af banen, vinter! Ungt skud, forårsklar. 

Min vinterrose
med sin rosenkrones rosenspil; 
med morgenlysets scepter mod en gren. Dét solen vil:
Se æblerosen, han og hun i én i blomst i januar.
Altanens sølvtrådværk skabt par ved par.

Med vinterbrynjens tunge ring om et bægerblad,
med korsets ben imellem frø og hybenrad.

Min vinterrose  
med sin rosenduft gi´r frosten svar: 

En kilde til befrugtning – aldrig dø i januar! 

Tekst: Anne Vad

Mandag 11-12-2022 sagde 
familie og venner et sidste 
farvel til Lis i Christians 
kirken.
Mangen en Christianshav-
ner har kendt Lis fra vi 
startede med at frekventere 
de mange ydmyge ventesale 
der fandtes da vi var unge.
I alle de år vi har kendt Lis 
var der mange mænd der 
drejede hoved en ekstra 
gang når denne velklædte 
smukke mørkhåret kvinde 
spankulerede forbi, på sin 
sig vej ud for at handle, og 
ofte blev der sendt tanker 
hen imod Elisabeth Taylor.

Vi  v i l  mindes  a l le  de 
stunder vi havde med vores 

sjælesørger – socialrådgiver 
– psykolog – pædagog, der 
kunne såmænd føjes endnu 
flere titler til denne fantas-
tiske kærlige kvinde, som 
for mange af os, var vores 
faste holdepunkt og for 
nogen fra vugge til grav og 
man kunne altid tale med 
Lis om sine problemer uden 
det kom videre. 

Som medejer  af  Kafé 
Falken, havde Lis mor-
genvagten og kunne nå 
at vinke og ”sige godmor-
gen” til alle skolebørnene, 
inklusive datteren Heidi og 
senere barnebarnet Cicilie, 
som lige smuttede forbi og 
fik et knus og kram. Og når 

1938 – 2022 Lis Lorentzen
så de havde fået banket noget 
lærdom ind i knolden, kom 
børnene fra kvarteret forbi i 
gaden inden Lis havde fri, og 
skulle berette om, hvordan 
dagen var gået inden de smut-
tede ind i fritidshjemmet 
overfor Kafe Falken. Også 
når teenagerne fra Ungdom-
sklubben over for Falken 
havde været til indendørs 
fodboldturneringer og vundet 
pokaler skulle de vise dem 
frem på Falken og så blev der 
serveret en sodavand til alle.

Lis flyttede fra torvegade 62 
til Voldboligerne og senere til 
plejehjemmet på Asger Jorns 
Alle og her havde hun fundet 
nye venner at dele livet med. 
Knud hovmester, bosat på 
Christianshavn, besøgte Lis 
hver lørdag med metroen 
lige til døren og medbragte 
altid diverse foreningsblade 
samt Christianshavneren, 
den lokale avis, som udkom en 
gang om måneden og samtidig 
skulle hun høre hvordan det 
gik med alle dem hun kendte. 
Hun ville følge med i hvad der 
foregik på Christianshavn. 
Men nu er det Lis som i him-
meriget kan fortælle Knud det 
sidste nye.

I Lis tid på Falken kunne vi 
ikke undgå at få en skide-
balle, hvis vi ikke talte orden-
tligt, var for højrøstet eller 
kom ind med alt for beskidt 
arbejdstøj og fodtøj, for det var 
jo Lis der gjorde rent. Skulle 
der være nogen som kom op 
at toppes klarede Lis også 
det, for vi havde stor respekt 
for Lis.

Lis har været vidne til mange 
særheder og væddemål. En 
mand kom ind med sin bjørn 
og sammen drak de en øl 
oprejst var bjørnen 170 cm. 

En anden gang kom en gæst 
ind med sin mini pony og 
skulle lige have en øl. 

Væddemål var der mange 
af. Et af dem gik ud på hvem 
der kunne løbe hurtigst fra 
Falken op til kuplen på frel-
ser tårnet, rekorden er ca. 
10 min. Det skal dertil siges 
at vi stoppede trafikken i 
torvegade og havde købt 
billet i forvejen til tårnet. 
En snedækket vinteraften 
væddede 2 personer en om-
gang til stuen om hvem der 
nøgen kunne løbe hurtigst 
hver sin vej rundt om kar-
reen. Ja der kunne sagtens 
fortælles meget mere om 
Lis og tiden på Kafe Falken, 
men så måtte avisen udgive 
en særudgave.

Ære og være dit minde fra 
alle os der har kendt dig.

Hvoe mange ord kan du få ud af

Christianshavneren
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________



4 Christianshavneren nr. 1 / Februar 2023          

Debat og Læs

Københavns Havn mere populær end nogensinde

Flere københavnere i et dejligere København

Københavns Havn er allere-
de verdenskendt for sit rene 
badevand og sit rekreative 
liv langs kajerne - både om 
sommeren og vinteren. Men 
interessen for at besøge Kø-
benhavn fra vandsiden har 
heller aldrig været større. 
Antallet af besøgende gæ-
stesejlere i 2022 var på hele 
4200 besøg, hvilket slår den 
nuværende rekordsæson i 
2019 med flere længder.
  I den hidtidige rekord-
sæson 2019 besøgte 2900 
gæstesejlere byen i løbet af 
hele året. Den rekord blev 
allerede overgået i begyn-
delsen af august i år, og 
nu foreligger det endelige 
resultat, som gør 2022 til 
rekordsæson med 4200 be-
søgende.
  Adm. direktør i By & Havn, 
Anne Skovbro, glæder sig 
over de mange besøg, som 
understreger Københavns 
Havns position som populær 
destination, uanset om det 

er sommer eller vinter.
  Københavns Havn har 
aldrig været mere populær 
end lige nu. Og vi mærker 
dagligt efterspørgslen efter 
endnu mere havneliv, endnu 
flere rekreative aktiviteter 
og endnu flere badezoner, for 
alle vil gerne have de gode 
oplevelser, som man kan få 
i havnen. Og nu kan vi også 
se, at der er stor interesse for 
at sejle hertil og aflægge et 
besøg for at nyde godt af by-
ens tilbud. Det er en enormt 
positiv udvikling.
  Adm. direktør, Anne Skov-
bro, By & Havn.
Den nye rekord er et ek-
sempel på, at interessen for 
sejlads er blevet større over 
de seneste år, og at flere dan-
skere i højere grad værdsæt-
ter den friske luft og en tur 
på vandet.
  Efter Corona-pandemien 
har vi mærket en tydelig 
tendens til, at folk er blevet 
mere optaget af at komme 

ud og opleve byen på nært 
hold - det mærker vi både 
i havnen og i bykvarterene. 
Folk har fokus på rekreative 
muligheder og let adgang til 
blå og grønne arealer, hvor 
man kan slappe af og nyde 
fritiden. Man kan godt få 
den fornemmelse, at det er 
et resultat af corona-pan-
demien, at man værdsætter 
sit nærmiljø og oplevelser 
i Danmark lidt højere, og 
det betyder selvfølgelig også 
noget for antallet af gæste-
sejlere.
  Adm. direktør, Anne Skov-
bro, By & Havn.
I By & Havn glæder man 
sig allerede til 2023, hvor 
man håber, at udviklingen 
fortsætter, så endnu flere 
kan få en god oplevelse i 
Københavns Havn.

Kontakt: By & Havn, Kom-
munikationschef, Kristian 
Wederknick Olesen, 3053 
5004.

Voksen- og børneafdelingen 
på Christianshavns Bibliotek nyindrettes i perioden 27.2 - 20.3 

Vi flytter om i både børne- og voksenafdelingen, så vi kan udstille endnu flere bøger 
på nye indbydende måder. 
I perioden vil der ikke være normal adgang til biblioteket, men du kan stadig afhente 
reserveringer og aflevere bøger i tidsrummet 14-17 mandag-torsdag og fredag 14-16. 
 
Du kan stadig låne bøger fra udstillingerne, bestille dem på bibliotek.kk.dk eller via 
vores app: ’Biblioteket’. 
 
Hjælp fås hos Biblioteket Online på telefon:  
3366 3000. Vi sidder klar alle hverdage fra klokken 
10.00 – 18.00 og lørdag klokken 10.00 – 14.00. 
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen på biblioteket igen! 
 
Med venlig hilsen 
Personalet på Christianshavns bibliotek 

 

København er en succes. 
Virksomheder ønsker at 
flytte hertil for at skabe 
arbejdspladser. Mennesker 
ønsker at flytte hertil for at 
studere, arbejde eller stifte 
familie. Det skal vi være 
glade for. 

  Hvor skal virksomhederne 
slå sig ned og de nyankomne 
familier finde bolig? Det 

spørgsmål behandles i en 
såkaldt strategiske miljø-
vurdering fra Transportmi-
nisteriet. 

  Der skal “huludfyldes” og 
fortættes i den eksisterende 
by, hedder det. De allerede 
udpegede byudviklingsom-
råder skal bebygges. Des-
uden skal man byudvikle 
et nyt stort område, den så-
kaldte Østhavn. Østhavnen 
strækker sig langs Øresund 
fra havneindløbet i nord til 
Prags Boulevard i syd. Vi 
skal bygge tæt og højt. Det 
er godt for klimaet. Det er 

svaret.

  Vi tror ikke på visionen 
om en fortætning af de ek-
sisterende, centrale dele af 
København med brokvarte-
rerne, Indre By og Christi-
anshavn. Københavnerne 
ønsker sig mere grønt. Kø-
benhavnerne ønsker at beva-
re karakteristiske bygninger 
og miljøer. Københavnerne 
ønsker at kunne spille fod-
bold på kunstgræs uden, 
at det skal gå ud over den 
lokale park.  

  Alligevel – eller netop derfor 

Af Erik Rasmussen og Ja-
cob Fuchs, medlem og 1. 
suppleant for Socialdemo-
kratiet i Christianshavns 
Lokaludvalg

- går vi ind for udviklingen 
af Østhavnen. Der er plads i 
Østhavnen. Med en stor an-
del af alment kvalitetsbygge-
ri kan vi holde boligpriserne 
i skak. Og skabe en grøn og 
blå bydel ved Øresund. Lad 
os udvikle byen på den måde. 
Det er den vej, vi skal.

  Flere mennesker medfører 
mere trafik. Derfor glæder vi 
os til gode cykelforbindelser 
og en ny ringmetro. Den nye 
ringmetro skal betjene den 
nye bydel og skabe mere ka-
pacitet på det øvrige metro-
net. Vi er også positive over 

for planerne om en ny Østlig 
Ringvej fra Nordhavnen 
langs kysten til lufthavnen. 
Østlig Ringvej skaber en 
længe ønsket mulighed for 
at begrænse trafikken i cen-
trum, fordi bilerne kan køre 
øst om byen. 

  Det er imidlertid forkert, 
når den strategiske miljø-
vurdering lægger op til, at 
begrænsningen i biltrafikken 
gennem centrum kommer af 
sig selv. Det gør den ikke. 
Derfor er det helt afgørende, 
at det samtidig med en be-
slutning om Østlig Ringvej 

aftales, hvordan bilisterne 
tilskyndes til at benytte den 
nye vej. Enten må vi have 
kørselsafgifter eller fysiske 
trafikdæmpende foranstalt-
ninger i den eksisterende by.

  Endelig er der pengene. By-
udviklingen af Østhavnen er 
et godt projekt. Men staten 
må påtage sig en langt større 
del af det økonomiske ansvar 
end hidtil forudsat. Ellers 
går hovedstaden i stå.
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Hver dag går jeg forbi 
blomsterbutikken Over-
gaden Oven Vande, og hver 
gang jeg går forbi vinduet og 
ser Julie Kyhls forunderlige 
udstilling, glædes jeg. Jeg 
har nydt Julies vinduesud-
stillinger  i mange år, i alle 
de år udstillingen var i vin-
duet Eiffel Bar. Nu ser jeg 
den oftere, hvor den er flyttet 
til vinduet i blomsterbutik-
ken Pigen og blomsten, Over-
gaden Oven Vandet. Der har 
i årenes løb været utallige 
forskellige vinduesudstill-
inger, altid afspejlende den 

tid/årstid  vi befinder os i, 
hvad enten det drejer sig om 
jul - påske - fastelavn eller en 
anden højtid. Derfor glædede 
jeg mig også til at se, hvad 
Julie havde fundet på til ny-
tårsaften. En fantastik smuk 
og sjov udstilling.

Derfor blev jeg også meget 
bedrøvet, da jeg efter nytår 
gik forbi vinduet og så, at 
der var begået hærværk mod 
vinduet. Ruden var smadret. 
Julie stod og betragtede 
ugerningen - hun så rigtig 
ked ud af det. Det er jo ikke 
bare et forsikringsspørgsmål, 

Hærværk Overgaden Oven Vande

jeg ved ikke om ruden er 
forsikret, men ruden er jo 
uerstattelig. Det var en be-
malet rude, Julie har brugt 
rigtig mange timer/dage, på 
at dekorere ruden.

Jeg håber, den der har 
begået hærværket læser 
dette og føler sig rigtig flov, 
som den idiot han/hun har 
været. Vi er mange her på  
Christianshavn, der har stor 
glæde af Julie Kyhls krea-
tivitet. Hvorfor skal nogen 
ødelægge den glæde, som vi 
Christianshavnere ganske 
gratis får stillet til rådighed.

Af Preben Sass

Da Danmark blev medlem 
af EF i 1973, blev det sagt, 
at det kun drejede sig om 
handelssamarbejde. Det var 
som bekendt løgn. I forordet 
til Romtraktaten stod, at 
målet var en stadig snæv-
rere union. Det har vi så 
fået siden hen. EU udvikler 
sig videre til en egentlig stat.
Grundlæggende udemokra-
tisk.
  Denne stat er grundlæg-
gende udemokratisk. Re-
geringen (Kommissionen) 
består af ikke-folkevalgte 
medlemmer. De folkevalgte 

i Parlamentet kan ikke frem-
sætte lovforslag.
  Kommissionens demokra-
tiske mandat er altså yderst 
tvivlsom. Dertil kommer 
lobbyisternes enorme magt. 
De skriver med på EU’s 
traktater og er med til at 
udforme politikken. Dette 
sker, selvom Kommissionen 
ifølge EU’s grundlov ”Lis-
sabontraktaten” svæver frit 
i luften helt uden mandat. 
Traktatens artikel 17, stk. 3: 
”Kommissionen udfører sine 
opgaver i fuldkommen uaf-
hængighed. Kommissionens 
medlemmer må hverken søge 
eller modtage instruktioner 
fra nogen regering nogen in-
stitution, noget andet organ, 
eller nogen organisation”.. 

EU- kommissionen holder 
daglige møder med den ene 
eller anden lobbyorganisa-
tion. Dermed krænker Kom-
missionen løbende unionens 
eget grundlag.
  Ingen alarmklokker ringer.
EU-kommissionens store 
magt kombineret med lob-
byisternes indflydelse burde 
få alle demokratiske alarm-
klokker til at ringe! Sådan er 
det desværre ikke. I stedet 
fortsætter centraliseringen 
af magt. Næste punkt på 
dagsordenen er måske uden-
rigs- og sikkerhedspolitik. 
Kommissionsformand von 
der Leyen, Frankrigs præ-
sident Macron, den tyske 
kansler Scholz og vores nye 
udenrigsminister er stærke 

50 år i EF/EU er mere end nok!
Af Hanne Micheelsen,
Folkebevægelsen mod EU – 
Indre by/Christianshavn

11. feb — 29. MAJ

Strandgade 91 / Christianshavn
nordatlantens.dk

INUUTEQ STORCH /
TEIT JØRGENSEN

GRØNLANDSKE ØJEBLIKKE

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

fortalere for at afskaffe de 
enkelte landes vetoret over 
udenrigs- og sikkerhedspo-
litikken.
  Man skal være usædvanlig 
naiv, hvis man tror, at denne 
centraliseringsproces kan 
standses. Derfor må Dan-
mark forlade EU!
Du kan også være med til 
at bekæmpe EU-staten. Gå 
ind på https://www.folkebe-
vaegelsen.dk/ Her kan du 
melde dig ind i Folkebevæ-
gelsen 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!
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Byggeriet

Operaparken

Yderligere spørgsmål kan rettes til:

Fakta

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

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

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 – sommeren 2023

Operaparkfonden er i fuld 
gang med at etablere en park 
med tilhørende underjordisk 
p-anlæg syd for Operaen.

Denne folder er nr. 12 i en 
række, der hvert kvartal indtil 
sommeren 2023, vil holde jer 
– områdets beboere og andre 
interesserede – orienteret 
om, hvordan byggeprojektet 
skrider frem.

I 1. kvartal gælder det primært anlægsarbejderne 
i parken dvs. beplantning og belægninger. Samt 
kompletterings- og installationsarbejder

 
Med venlig hilsen 
Operaparkfonden

Projektsekretær 
Sofie Amalie Holm 
+45 4015 4421 
projektsekretaer@operaparkfonden.com

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

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

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

Parken beplantes med 680 
træer og anlægges med 
forskellige havetemaer, der 
følger årstiderne. Den vil 
være privatejet men offentlig 
tilgængelig.

680

100
Via broerne fra indre by er 
det nemt at komme til Opera-
parken. Cykelparkeringen får 
plads til 100 cykler.

Der forberedes til 80 stk. 
AC-ladere og 2 � 2 DC-ladere 
(lynladere). I første etape 
opstilles 48 stk. AC-ladere og 
1� 2 DC-ladere.

80 el-ladere

Parken vil afspejle seks tema-
er: Den engelske have, Hvid 
nordisk skov, Nordamerikansk 
skov, Egeskoven, Kirsebær-
lunden og Det tropiske 
væksthus. 

6 temaer

Information 
til beboere og 
interesserede
1. kvartal 2023

Fremmødet var stort, stem-
ningen var i top og aftenens 
program afvekslende og 
engagerende. Rammerne 
var sat med bordopdækning 
(bjerge af snacks), champag-
neudskænkning og næsten 
stole nok til alle, og aftenen 
blev afviklet med en omhu, 
så tiden fløj. Arrangørerne 
må have været glade. 
Det er altid sjovt at møde 
folk, man kender, men lige 
så sjovt at møde nye men-

nesker. Det er en oplevelse 
at opdage, man sidder til 
bords med Burmeistergade 
og Dronningensgade.  Som 
christianshavnere har man 
altid noget og nogen til fælles 
med hinanden, også når man 
skal quizze.

Næstperson Jette Philipsen 
linede forsamlingen op, og 
forperson Asbjørn Kaas-
gaard bød velkommen. Så 
sang det veloplagte kor 
Rockus nytåret ind med 

musik i kroppen og glimt i 
øjnene. 

Mette Pihl Jørgensen fra 
Joannahuset fortalte derpå 
om husets tilbud og tilgang 
til udsatte unge under 18 
år. Stadig mange mangler 
at opdage Joannahuset, og 
børn og unge under 18 skal 
have forældremyndighedens 
tilladelse til at få husly. Trods 
disse barrierer finder trængte 
børn frem. En gæst om dagen 
kommer forbi, og en om ugen 
overnatter. Joannahusets 
arbejde er at bygge bro til 
øvrige tilbud, så børn og unge 
tages hånd om.

Det blev nu Lokaludval-
gets tur til at fortælle om 
fokuspunkter i 2023. Kirsten 
Andersen fra Miljøgruppen 
fortalte om projekterne Ren 
vold, byttemarked, forgrøn-
ning af Dronningensgade 
og muren ved Christians 
Kirke, om Biopuljen, fugle-
flåder i Stadsgraven og fu-
gleskræmmende lysforuren-
ing fra Kløvermarken og 
Skibakken. Næstperson 
Henrik Vilsbøll fortalte om 
kommuneplan, strategi og 
borgerdialog. Han redeg-
jorde for ejerforholdene på 
Refshaleøen. Refshaleøens 
Ejendomsselskab A/S, ejet 
af fire pensionskasser, og det 
kommunale By & Havn ejer 
majoriteten af øen og ønsker 
nu at byudvikle den. 67% 
af borgerne i en spørgeske-

Lokaludvalgets nytårskur

maundersøgelse ønsker 
fokus på natur og på billige 
boliger. På Refshaleøen er 
der 2000 arbejdspladser. 
Det er et særdeles kreativt 
miljø, og lejerne har et ønske 
om at blive. Hertil kommer 
hensynet til de mange his-
toriske og bevaringsværdige 
bygninger.  Forperson Asb-
jørn Kaasgaard rundede af 
med en vittig fortælling om 
christianshavneren Jubler, 
født i den gamle telefonboks 
på Torvet, der vendte tilbage 
til sin fødeby og fluks meldte 
sig ind i Lokaludvalgets 
samtlige underudvalg med 
et brændende ønske om at 
gøre en forskel alle steder. 
Dog bekymrede det ham, 
at han også skulle lære at 
sy poser.

Fire anerkendelsespriser 

gik til Brobergsgades un-
geværk ”Brohuset”, til Con-
ny Molander og Karen M. 
Schlottmann, henholdsvis 
formand for og kasserer i 
Bien og til Jeanne Huusfeldt 
fra CIK. Alle takkede de 
glade for påskønnelsen og 
modtog store klapsalver.

Så blev det tid til nytår-
squizzen, som blev afviklet 
under megen hemmelig 
hvisken hen over bordene, 
megen højlydt latter, dybe 
suk og sågar smagløs hov-
eren. Samtidig blev vi alle 
klogere på vores bydel og 
kunne for eksempel fundere 
over, at 94 oprindelige vært-
shuse er svundet ind til 7. 
Aftenen sluttede med Rève 
Boheme – meget passende. 
Tekst: Susanne 
Fotos: HenningHenrik Vilsbøll Asbjørn Kaasgaaed Kirsten Andersen

Torvegade og 
Refshalevej er 
på ønskelisten 
til politikerne
Christianshavns Loka-
ludvalg har fire ønsker til 
Københavns Kommunes 
budget for 2024. To af for-
slagene indgår også i loka-
ludvalgets ønsker til Over-
førselssagen – kommunens 
”lille budgetaftale”, hvor 
politikerne forhandler om de 
ubrugte midler i 2022.
 
Processen for budgetforhan-
dlinger i Københavns Kom-
mune indledes med budget-
seminarer for flere af fagud-
valgene i årets første kvartal 
i. Derfor er Christianshavns 
Lokaludvalg blevet enige 
om at fremsende fire forslag 
til budgettet for 2024, så de 
lokale ønsker fra en start 
kan indgå i de politiske 
drøftelser om kommunens 
budget.
 
”I lokaludvalget har vi valgt 
at prioritere fire ønsker – det 
er: Cykelfremkommelighed 
i Torvegade, Ny indretning 
af Christianshavns Torv, 
Gang- og cykelstier til og 
fra Margretheholm og et 
plejecenter på Christian-
shavn,” fortæller Asbjørn 
Kaasgaard, forperson for 
Christianshavns Lokalud-
valg.
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Christianshavns Lokalud-
valg har nedsat en arbejds-
gruppe om udviklingen af 
Refshaleøen. Hensigten er at 
fremme christianshavnernes 
ønsker til byudviklingen 
mest muligt. 

Refshaleøens Ejendoms-
selskab og By & Havn fik 
god medieomtale og bevå-
genhed i offentligheden, 
da de gik frem med deres 
procesplan for udviklin-
gen af Refshaleøen, som 
også omfattede syv dog-
mer for udviklingen. Med 
dette udspil er det sandsyn-
ligt, at tidsperspektivet for 
Refshaleøen ændres i den 
kommende kommuneplan. 
Derfor var rettidig omhu, 
at lokaludvalget allerede 
i november 2022 nedsatte 
en arbejdsgruppe, som skal 
beskæftige sig med området.  

”På nuværende tidspunkt in-
dgår Refshaleøen som et per-
spektivområde i Københavns 
Kommunes planer, hvor 
byudviklingen af området er 
planlagt til at finde sted efter 
2031. Men med udsigten 
til Lynetteholm og anlæg-
sprojektets følgeprojekter 
– dvs. planerne om Østlig 
Ringvej og ny Metro – kan 
byudvikling på Refshaleøen 
blive fremrykket”, forklarer 

lokaludvalgets forperson 
Asbjørn Kaasgaard.

Refshaleøen har  sam-
hørighed til Christianshavn.
Lokaludvalget mener, at 
christianshavnerne har en 
væsentlig interesse i at delt-
age i Refshaleøens udvikling. 
Hensigten med arbejdsgrup-
pen er derfor, at den i videst 
muligt omfang skal indfange 
og videreudvikle christian-
shavnernes ideer og visioner 
for Refshaleøen, samt sikre 
at christianshavnerne får 
indflydelse på udvikling-
sprocessen.

Lokaludvalget vil derfor 
deltage i alle de borger-
dialogaktiviteter om ud-
viklingen af Refshaleøen, 
som Refshaleøens Ejendoms-
selskab og By & Havn, har 
varslet, og lokaludvalget vil 
også med glæde tage imod en 
invitation fra Refshaleøens 
Ejendomsselskab og By & 
Havn til at deltage i en 
følgegruppe, når den formelt 
foreligger.  Lokaludvalget 
er bekendt med, at den er 
på vej.

”Der er lagt op til en ud-
viklingsproces over to år 
og det er i vores øjne posi-
tivt, at der umiddelbart 
er lagt op til en åben bor-

gerinddragelsesproces”, 
siger Asbjørn Kaasgaard, og 
fortsætter: ”Vi ser frem til 
at drøfte de 7 dogmer for by-
udviklingen på Refshaleøen 
med de øvrige interessenter. 
Samtidig håber vi, at alle 
christianshavnere vil blande 
sig i debatten og komme med 
forslag til, hvad Refshaleøen 
skal være. ” 

Asbjørn Kaasgaard henviser 
til, at der frem til den 31. 
marts er mulighed for alle 
til at komme med skriftlige 
indspark, ligesom der også 
er mulighed for at deltage i 
to værkstedsmøder, som Ref-
shaleøens Ejendomsselskab 
og By & Havn står for.

Fakta:
Refshaleøens Ejendoms-
selskab og By & Havn pro-
cesplan

• Refshaleøens Ejen-
domsselskab og By & Havn 
offentliggjorde i midten af 
januar en foreløbig vision 
med 7 dogmer for byud-
viklingen af Refshaleøen. 
Dogmerne skal udfordres og 
kvalificeres af 14 fagekspert-
er i en nedsat følgegruppe. 
• Dogmerne er: 
o 1. Refshaleøen skal 
fortsat være Københavns 
kreative bydel!

Lokaludvalget involverer sig i udviklingen af 
Refshaleøen

o 2 .  H i s t o r i e n 
skal være Refshaleøens 
identitetsbærende omdrejn-
ingspunkt!
o 3. Refshaleøen skal 
gå ambitiøst til den grønne 
omstilling!
o 4.  Refshaleøens 
vandkant skal være varieret 
og attraktiv!
o 5. På Refshaleøen 
skal bynaturen være mere 
vild end velplejet!
o 6. Refshaleøen skal 
være en sund bydel!
o 7. Refshaleøen skal 
være det bedste af Køben-
havn!

• Frem til den 31. 
marts 2023 kan alle sende 
bemærkninger til foreløbige 
vision og bidrage med ideer 
til byudviklingen: Indspark@
refshaleøen.dk. 

• Der er planlagt to 
værkstedsmøder på Ref-
shaleøen den 4. februar 
og den 4. marts. Alle kan 
deltage, men tilmelding 
er nødvendig og sker efter 
først-til-mølle-princippet. 
• Efteråret 2023: Ide-
konkurrence om byudviklin-
gen af øen.
• Ny borgerdialog-
runde med henblik på op-
start af en strukturplan-
konkurrence med prækvali-
fikation i 2024.

Det er lokaludvalgets forhåb-
ning, at ønsket om cykel-
fremkommelighed i Torve-
gade og ønsket om gang- og 
cykelstier til og fra Margre-
theholm allerede tilgodeses 
til marts i forbindelse med 
forhandlingen om Overfør-
selssagen.

”Når vi gentager de to 
ønsker, skyldes det, at kom-
munen allerede har projek-
ter liggende i skuffen for 
både Torvegade og Refsha-
levej”, forklarer Asbjørn 
Kaasgaard.

Sidste chance for medfi-
nansiering af Torvegade-
projektet

Lokaludvalget mener, at 
det vil være dumt at vente 
med Torvegade-projektet 
til 2024, fordi et tilsagn fra 
staten om at betale halvde-
len af udgiften bortfalder 
senere i år.  

”Torvegade-projekt bør 
komme med i aftalen om 
Overførselssagen dette forår, 
for ellers bliver det ca. 25 
millioner kroner dyrere for 
kommunen at gennemføre, 
konstaterer Asbjørn Kaas-
gaard, og fortsætter:

”Torvegade-projektet er 
nødvendigt for at skabe 
bedre forhold for de mange 
cyklister i gaden og for at 
dæmpe den motoriserede 

trafik til glæde for de flere 
tusinde christianshavnere, 
der bor i og i nærheden af 
Torvegade. Når der overord-
net er et politisk ønske på 
Rådhuset om at begrænse 
den gennemkørende trafik i 
København, så er Torvegade 
et godt sted at starte. Derfor 
foreslår vi, at Torvegade 
kommer på kommunens 
budget for 2024, hvis ikke 
projektet tages med i Over-
førselssagen”.

Behov for at sikre de bløde 
trafikanter til og fra Margre-
theholm

Lokaludvalget mener også, 
at der er et stort behov for at 
tilgodese de bløde trafikant-
er mellem Margretheholm 
og det indre Christianshavn.

”På Margretheholm bor 
mange familier med børn i 
daginstitutionerne og i de to 
skoler på de indre Christian-
shavn, så det er tiltrængt 
med bedre forhold for cykler 
og gående på Refshalevej, 
især på strækningen mellem 
Børnebyen og Noma.

Behovet for at sikre de 
bløde trafikanter bliver hel-
ler ikke mindre med plan-
erne om byudvikling af Ly-
netteholm og Refshaleøen, 
hvor området vil blive be-
lastet af tung trafik”, slår 
Asbjørn Kaasgaard fast.

Fase 3 og 4 — 1. kvartal 2023

Sedumtage har høj bæredygtighed, fordi de holder på 
halvdelen af al regnvand der lander på dem, så kloakken 
aflastes. Derudover fremmer de levevilkårene for smådyr 
som insekter og fugle, hvorfor de er med til at øge biodi-
versiteten på og omkring bygningen. 

Almindeligvis laver man ikke grønne tage efter oktober, 
men det er lykkes for os, så arbejderne på alle tagflader 
nu er afsluttet. 

Med udgangen af december 2022 var råhuset 
færdigt og tæt. Det betyder, at vi nu er i gang med at 
installere ventilation, vand, kloak, varme og alle de 
tekniske installationer. 

Endvidere har vi tæt tag på atriet. Forud for tidsplanen 
har vi fået lavet grønne tag på såvel landsskabsbroen og 
atriet som trappekernerne 1, 2 og 3. 

I atriet har vi interimslukket de fem steder, vi skal have 
atrium døre. Vi er i fuld gang med at skabe interimsop-
varmningen, der skal sørge for, at vores træ har det godt, 
og at vores håndværkere kan arbejde i huset, så vi kan 
opretholde aktiviteterne hen over vinteren som planlagt. 

Vi har allerede været i fuld gang med at plante de første 
5.000 stauder i den engelske have. De første ca. 75-
100 træer er også blevet plantet på ø-udvidelsen og i 
den engelske have, ligesom vi har plantet træer i den 
orientalske have ved trappekerne T4. 

Forinden har vi lavet mock-up på montage af 
loftsarmaturer, intelligent p-system, indbygning af 
sprinklerhoveder m.m., så alt er afprøvet og godkendt, 
inden vi laver det fuldstændig færdigt. Vi starter fysisk 
med arbejdet 2. januar. Vi er i gang med at lægge terrazzo på gulve og 

trapper i atriet. 

Fra januar starter vi op på vejprojektet på 
Takkelloftet og Gallionsvej. Arbejdet bliver udført 
i den rækkefølge, det er planlagt til med samme 
udførelsestid – såfremt vejret tillader det. 

Renoveringen af broerne påbegyndes i marts. 
Selve Klapbroen skal renoveres og vil være ude 
af drift i perioden fra februar til og med april. Med 
renoveringen bliver broen tungere, hvorfor dens 
hovedstempler skal udskiftes med større stempler.

Jordvarmen er færdigboret. Varmeslangerne er 
trukket og ført ind i huset. Der er sat varmepumper 
op, installationen er gjort færdig, og der er 
trukket el. Før årsskiftet kunne vi derfor tænde for 
ventilationsanlægget nede på niveau −2 og få blæst 
varm luft ind i atriet. Det er en milepæl. 

Hovedtavlen, der skal forsyne hele byggeriet, kommer i 
1. kvartal, hvor vi lægger fjernvarmen ind. Det betyder, 
at vi skal omlægge fra interimsforsyning til permanent 
forsyning. Og så begynder vi at trække strøm over fra 
Operaen. Det bliver også omlagt i 1. kvartal. 

Illustrationer: P
eter H

eydenreich
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Af Hanne

Vi ser dem hele sommeren 
igennem, de grønne Green 
Kayak-kajakker komme 
padlende igennem kana-
lerne på Christianshavn og i 

havneløbet i København. To 
og to sidder kajakroerne og 
kigger fokuseret ned i van-
det efter affald, som så bliver 
samlet op og forsvarligt an-
bragt på kajakken i de store 
spande, klar til aflevering og 

Af Hildur H. Jóhannesdóttir 

Sofiegårdens historie:
I 1965 blev den sanerings-
modne bygning indtaget 
af nogle unge mennesker, 
som med boligselskabets 
godkendelse fik lov til at 
flytte ind og betalte 100 kr. 
om måneden. De satte to 
forhuse i stand, og nogle af 
de gamle udtjente baghuse 
blev revet ned og gav dermed 
plads til et område, som 
også blev brugt af mange i 
kvarteret.

Stedet fik senere navnet 
Republikken Sofiegården.

Planen var, at der senere 
skulle bygges nyt på stedet, 
og så kunne de unge besæt-
tere bo her indtil nyt blev 
bygget. Men borgmester 
Edel Saunte tillod det ikke 
og  lod politiet storme stedet 
i februar 1969 (se på you tube 
film af Niels Schwalbe). Men 
i 1970 blev de sidste brutalt 
smidt ud af  Sofiegården af 
udkommanderende politi-
folk.

Nogle af beboerne blev 
senere til slumstormerne og 
husbesættelser fortsatte på 
Nørrebro og Vesterbro.An-
dre var med til oprettelsen 

af fristaden Christiania i 
1969-71. 

Det gamle Sofiegården 
lå skråt over for Beboer-
huset, hvor der nu ligger 
et kollegium, der også hed-
der Sofiegården. Men læs  
meget mere i bogen om  Sof-
iegården.

Lanceringen af bogen om 
Sofiegården d. 9.12. 2022 i 
Beboerhuset:

Der var stuvende fyldt 
af mennesker i caféen den 
dag, mange af de tilstede-
værende havde boet i det 
hedengangne Sofiegården 

opsamling, når turen er slut. 

Fra 1. maj til 30. september 
2022 samlede de 7551 frivil-
lige Green Kayak-roere i 
Danmark 7043 kg - eller 
næsten 8 tons - affald fra 
havet omkring Århus og 
København. Den varme au-
gust måned satte sit positive 
spor på indsamlingen i 2022. 
Men i det hele taget har suc-
cesen har været stærkt sti-
gende siden etableringen af 
Green Kayak i 2017. Tallene 
siger meget om interessen, 
da der siden 2017 har været 
50.000 frivillige kajakind-
samlere, der tilsammen har 
indsamlet 80 tons affald fra 
de våde elementer. 

Det er gratis at booke en af 
de grønne mod at man sam-
ler affald og deler oplevelsen 
på de sociale medier med 
hashtag #greenkayak

Hvad der samles op
At der er gevinst ved at 
padle en tur med de grønne 
kajakker, kan man forvisse 
sig om ved at kigge ned i de 
store indsamlingsspande på 
kajakkerne. Kun fantasien 
sætter grænser for det affald, 
der ryger i vandet. Desværre, 
fristes man til at sige. De 
mest normale ’fund’
er plastflasker, plastembal-
lage, kopper, cigaretskod og 
slikpapir, engangsartikler, 
plastikposer, dåser og pol-
yren.

Og af hvem?
Hvem er de så, de grønne, 
frivillige kajakroere?
Jo ud fra data om de per-
soner over 18 år, der booker 
Green Kayak er
 58% af de frivillige mellem 

18 og 29 år gamle
 25 % af de frivillige mellem 

30 og 39 år gamle
 17 % af de frivillige over 40 

år gamle.

De første kajakker fra de 
tidlige år er nu på vej ud af 
drift og bliver sendt videre 
til plastgenbrug og et nyt liv 
som nye genbrugsprodukter.
En af dem, der har samlet sk-
rald via Green Kayak og via 
sit eget SUP-board er Nynne, 
31 år, der bor på Christian-
shavn. Om sin bevæggrund 
for at samle skrald fra vand 
siden siger hun:

- Vi har så smuk 
en bydel her på Christian-
shavn, hvor vandet får lov 
at tage plads og give liv. 
Derfor er det også til stor 
ærgrelse at kigge ned i kana-
len og se gamle øldåser, 
plastikposer og andet, som 
ikke hører til. Meget af det 
havner måske i vandet ved 
uheld og kan være svære at 
bremse. Som når mågerne 
for eksempel går på jagt i 
skraldespandene. Men at 
kunne tage ud på vandet og 
samle skraldet ind igen og 

De grønne kajakker tilbyder en gratis miljøtur på vandet. 
Foto: Green Kayak

Spandene på de grønne kajakker i Green Kayak kan rumme lidt af hvert. Foto: Green KayakFoto: Green Kayak

De grønne kajakker erobrer vandet

Lancering af en bog om Sofiegården i Beboerhuset
og mange af dem bor sta-
digvæk her på Havnen og 
Christiania.  Ligeledes var 
her også  mange christian-
shavnere, som også huskede 
begivenhederne dengang.

Der var “bobler” til alle  
og musikken blev leveret 
af gamle kendinge nem-
lig - Kim Menzer, Peter 
Ingemann, Søren Berlev og 
Tømrerclaus.

Mange holdt taler, jeg 
husker/kender ikke alle 
navnene, men jeg har taget 
en del fotos, hvor mange nok 
vil blive genkendt af jer kære 
læsere.Foto: Hildur Foto: Hildur

få det væk fra vandet føles 
rigtig godt - og så gør det jo 
ikke noget, at man får en god 
oplevelse på vandet ud af det 
på samme tid.

International udbredelse
Foreløbig er GreenKayak 
udbredt til Norge, Sverige, 
Tyskland og Tokyo. 
I 2023 sigter Green Kayak 
mod at bringe kampen for et 
bedre havmiljø via de grønne 
kajakker til yderligere lande 
og byer i Europa & udlandet.

Med egne ord er Green-
Kayaks mission ’at bygge et 

globalt netværk af Green-
Kayaks for at gøre det muligt 
for alle at gøre en lokal 
indsats for et renere hav, 
øge bevidstheden og bringe 
miljøansvar ind i folks hver-
dag.’

Følg GreenKayak:
- Instagram: @greenkay-

ak.ngo
- Facebook: GreenKayak.

Ngo
- LinkedIn: GreenKayak
- Website: www.green-

kayak.org
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Så kom vi igennem vinter-
solhverv og mørketiden, som 
har virket ekstra mørk i år, 
da der har været overskyet 
det meste af tiden. Tiden 
har været til ro, refleksion og 
indendørs aktiviteter.

 
Tunge skyer har også over-
vældet os på andre områder 
denne vinter: ny regering, 
krig i Europa, oprustning og 
stigende inflation.
 
Men nu lysner det heldigvis 
lidt for os allesammen. Da-
gen er tiltaget med 1 time og 
15 minutter. Når solen ind i 
mellem bryder igennem sky-
erne, går der pludselig forår 
i fuglene. De bliver mere 
aktive og spurvene giver en 
lille forsmag på deres forårs-
sang, luften bliver klarere 
og lyset giver samtidigt os 
mennesker ny energi.

Blishønsene puster sig op, 
slås og larmer for at markere 
deres territoriale grænser 
til den nye sæson. Det ser 
voldsomt ud, når de ryger i 
totterne på hinanden. De er 
kendte for deres tempera-
ment. Solskin løfter deres 
humør og giver en forsmag 
på, hvad der snart er i vente. 
Men når det atter bliver 
overskyet, forsvinder den 
opløftede og hektiske stemn-
ing som dug for solen, og det 
hele går ud for dem på at 
overleve resten af vinteren.

Den globale opvarmning 
er den, vi i virkeligheden 
burde fokusere på, da den 
er en kæmpe trussel for de 
næste generationer. Den 
har vi kunnet mærke i som-
mer, især i Sydeuropa. Det 
problem er røget helt i bag-
grunden. I stedet opruster 
hele verden og det forværrer 
kun situationen. Der er brug 
for bæredygtige løsninger og 
fokus på at passe på naturen 
– også den i byen.

Faktisk trives biodiver-
siteten bedre i byen, bl.a. 
fordi landbruget har opdyr-
ket så megen monokultur 
ved brugen af sprøjtegift. 
Dette fænomen burde vores 
politikere tage mere alvorligt 
og sætte sig dybere ind i, for 
så hurtigere at få integreret 
mere natur i byudviklin-
gen. I det mindste lytte helt 
åbent til de borgere, som 
f.eks. råber op om at bev-
are Lærkesletten og Torn-
sangerland. Kommunen har 

desværre allerede bebygget 
alt for meget og alt for dyrt 
i området.

Selv på Christiania kræver 
staten nu, at der skal bygges 
på mange af de grønne om-
råder, som vi, gennem mere 
end 50 år, har beplantet og 
plejet og løbende gør alt for 
at passe på.

Nogle gode tiltag i byen er 
der heldigvis i gang, f.eks. 
med grønne tage og ditto 
husfacader.

Fuglelivet i havnen er des-
værre også bemærkelses-
værdigt nedadgående pga. 
By & Havns politik med 
mere menneskelig aktivitet i 
havnen = forstyrrelser i hver 
en krog. Christianias Frie 
Natur har i mange år fores-
lået, at der laves nogle ufor-
styrrede lommer/områder 
uden bådtrafik, hvor fuglene 
kan bygge reder og slappe af. 
Dette vil desuden være til 
gavn for byens borgere, hvor 
især børn kan lære noget om 
fugle og natur.

Der er heldigvis stadig et 
svanepar, som yngler i Chris-
tianshavns Kanal. Men hver 
sommer går mange af un-
gerne desværre til pga. den 
stigende trafik og manglen 
på steder, hvor de ellers 
kunne være. Det så man 
tydeligt under coronapan-
demien, hvor alle 10 unger 
overlevede sommeren. Nu 
er der meget færre svanepar 
i kanalerne end for bare 5 
år siden.

T ø m m e r f l å d e r n e  p å 
Christiania bliver flittigt 

brugt året rundt, især af 
blishønsene til at bygge 
reder på, men også af alle 
vandfuglene fra svaner til 
grønbenet rørhøne. Dette 
er især et godt initiativ, da 
bydelen efterhånden huser 
mange ræve og fordi fugle-
ungerne jo skal op og tørre, 
hvile og sove et sikkert sted 
under deres opvækst.

Kommunen vil gerne spon-
sorere nogle tømmerflåder 
til fuglene i Stadsgraven,  
mellem Torvegade og Lange-
bro. Desværre er det en lidt 
omstændelig proces, da det 
både forlanges, at der skal 
laves tegninger, beskrives 
hvilke materialer, der skal 
bruges, lægges budget, samt 
foreligge et forslag til placer-
ing. 

Christianias Frie Natur 
foreslår, at der skal sættes 
lidt planter på tømmer-
flåderne, f.eks. i form af 
plantekasser, så ællinger og 
andre fugleunger kan hvile 
trygt i sikkerhed og skygge 
i de kommende varme som-
merdage. Små grønne øer vil 
være optimale. De skal så 
bygges og sættes ud.

Hvis der er nogen, som 
kunne tænke sig at være 
med til en del af dette projekt 
– eller påtage sig opgaven – 
vil det være yderst velkom-
ment. Der bliver holdt et 
møde om projektet, d. 8. feb-
ruar kl. 10.30, som man kan 
melde sig til her, hvis man 
er interesseret:  kontakt@
christianias-frie-natur.dk

I øvrigt er det ikke tilladt 
at sejle i kajak eller paddle-
board i hverken Ydre eller  
Indre Stadsgrav, ifølge loka-
lplanen, hvilket desværre 
ikke alle ved eller respek-
terer. Det er dog tilladt at 
sejle i kano, da den sejlads 
som regel har et formål, 
som f.eks. at samle skrald i 
vandet eller at lære børn at 
gebærde sig på vandet.

Årets aktion, ’Ren Vold’, på 
Christianshavn, er i år sat til 
d. 18. marts! Så sæt allerede 
nu et kryds i kalenderen, 
hvis I vil være med! Det ple-
jer at være super hyggeligt 
med gratis forplejning, ind-

samling af skrald i de grønne 
områder, og har været en 
stor succes hvert år.

I disse dage kan man – som 
noget helt ekstraordinært – 
være heldig at se kometen 
C/2022 E3 (ZTF). Den blev 
først opdaget sidste år og var 
senest forbi jorden for 50.000 
år siden. Kometen kommer 
tættest på os, d. 1 februar. 
Man skal kigge op på him-
melhvælvet mellem Karls-
vognen og Nordstjernen, 
hvor kometen har sin bane. 
Men den kan være svær at 
se, bl.a. fordi vi nærmer os 
fuldmåne. Der kræves nem-
lig minimal lysforurening, 
samt en skyfri himmel, for 
at kunne observere dette 
fænomen… Det kan dog ses 
som en kærkommen lejlighed 
til at glæde sig over hvilket 
fantastisk univers, som vi 
småbitte menneskedyr er 
en del af!

 
Fortsat god vinter!
 

Læs mere om vores lokale 
natur:   www.christianias-
frie-natur.dk
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Af Hanne

Et flertal i Københavns Kom-
munes Teknik og Miljøfor-
valtning har sagt nej til 
at lave en ny lokalplan for 
Wilders Plads. Det skyldes, 
at den lave, gule tidligere 
værkstedsbygning nu er 
er kommet på listen over 
“Byens Sjæl”, som er kom-
munens opgørelse over ca. 50 
ejendomme, som kommunen 
gennem borgerforslag me-
ner bidrager særligt til by-
ens sjæl. I øvrigt sammen 
med flere andre bygninger 
på Christianshavn, blandt 
andet Elevatorfabrikken i 
Brobergsgade og La Banchi-
na på Refshaleøen.

Den lave gule bygning har 
gennem de seneste tre år 
indtil december 2022 huset 
restauranterne Undici og 
Bådeklubben, der begge har 
leveret bidraget til et særligt 
udemiljø ud mod kanalerne. 
Beslutningen betyder, at 
Wilders Plads Ejendomme 
A/S indtil videre har skudt 
sine planer om opførelse af 
en ejendom med lejligheder 
og erhverv i stueetagen til 
hjørne. 

Lang proces skudt til 
hjørne i 11.time
I foråret 2020 ansøgte Wil-
ders Plads Ejendomme kom-
munen om en ny lokalplan 
for området i stedet for den 
eksisterende for Strandgade 
Nord, som har været gæl-
dende siden 2012. Det har 
de med vedtagelsen af ’Byens 
Sjæl ’-ejendomme fået nej til.

Christianshavns Lokalud-
valg har spurgt Teknik- og 
Miljøudvalget, hvad der 
populært sagt er op og ned 
i beslutningen. Som svar 
skriver Teknik- og miljøud-
valget blandt andet:

 ’Teknik- og Miljøudvalget 
besluttede på mødet 19. 
december 2022, at det frem-
lagte forslag til lokalplan for 
Wilders Plads 9-11 ikke skal 
sendes i høring. Det betyder, 
at lokalplansforslaget ikke 
er godkendt, og at forvaltnin-
gen derfor ikke skal arbejde 
videre med lokalplansfor-
slaget.

Gældende lokalplan 477 
Strandgade Nord vil fortsat 
være gældende for området. 
Lokalplanen fastlægger, at 
eksisterende bebyggelse kun 

må nedrives efter Teknik- og 
Miljøudvalgets tilladelse, og 
at byggeri til erstatning her-
for forudsætter supplerende 
lokalplan.

Borgerrepræsentationen 
besluttede på møde den 15. 
december 2022 at pålægge 
Økonomiforvaltningen at 
udarbejde et forslag til 
politisk behandling om, at 
de 50 bygninger, som et 
dommerpanel har udvalgt 
til et favoritfelt, herunder 
den gule bygning på Wilders 
Plads 11, i videst muligt 
omfang skal udpeges som 
bevaringsværdige i næste 
revision af  kommuneplanen.

Forvaltningen genoptager 
planarbejdet, hvis der kom-
mer en politisk bestilling 
eller fornyet henvendelse 
fra bygherre om et ændret 
byggeri’.

I den oprindelige loka-
lplan har kommunen i lidt 
vage vendinger formuleret, 
at der er grundlag for at 
opføre en ny bygning under 
hensyntagen til de relativt 
lave bygninger i området. 
I 2024 satser et flertal i 
Borgerrepræsentationen på 
at give de 50 bygninger sta-
tus som bevaringsværdige 
i forbindelse med den nye 
kommuneplan.

Ejerne ønsker stadig at 
udvikle
Til dagbladet Politiken ud-
talte en af ejerne af Wilders 
Plads Ejendomme, Veronica 
Sander Barfred den 9. januar 
på baggrund af familien 
Barfreds lange tilknytning 
til området, at ’planerne 
om nedrivningen har været 

Wilders Plads sat i bero efter ny status

forbundet med en vis angst 
hos os selv, og vi har gjort 
os meget umage med at 
udforme en løsning, som vi 
mener, at hjørnet kan bære, 
og som er i tråd med vores 
værdigrundlag.’
Veronica Sander Barfred 
slutter:
’Vi er ikke væk om fem år. 
Det er tanken, at vores børn 
skal overtage stedet. Derfor 
er det også vigtigt for mig at 
lave noget ordentligt.’

Veronicas morfar, Niels 
Barfred, overlod for nogle 
år siden Wilders Plads Ejen-
domme til sjette generation. 
Det er stadig familiens mål 
at bevare, hvad der er bev-
aringsværdigt og medvirke 
til at Christianshavn skal 
fremtræde tiltrækkende og 
opretholde sit historiske 
præg.

Modstridende lokale 
følelser
Det nu skrinlagte byggeri 
er udformet af et af landets 
førende arkitektfirmaer, 
Lundgaard og Tranberg 
Arkitekter. Arkitektfirmaet 
har sat sit præg på Køben-
havn med blandt andet det 
prisvindende byggeri Tiet-
gen-kollegiet på Amager og 
har gennem tiden vundet 
stor anerkendelse for brug 
af materialer og sine venligt 
imødekommende byggerier.

Det samme udtryk var 
tilstræbt i det planlagte 
byggeri på det gule hjørne, 
hvor Undici og Bådklubben 
som tidligere beskrevet i 
Christianshavneren, har 
været interesserede i at 

Så fik vi en ny Lind på Volden
Som erstatning for den gamle kæmpe, som faldt i en storm 
i 2022.
Den nye er en: Tilia Platyphyllos ‘Ribes’
Og vi glæder os til at se den gro sig kæmpe stor. 
Tekst og foto: Marie Markus

Sådan skulle det nye Byggeri på hjørnegrunden af Wilders 
Plads have set ud, ifølge oplæg fra arkitektfirmaet Lund-
gaard og Tranberg Arkitekter. Det er nu skudt til hjørne 
indtil Wilders Plads Ejendomme har afklaret med Køben-

havns Kommune, hvad der kan realiseres. Nogle jubler, 
andre beklager, at byggeriet ikke bliver til noget. Foto: 
Arkitektfirmaet Lundberg og Tranberg.

genoptage restaurantdriften 
i stueetagen.

Lokalt er der på sociale me-
dier og på gaden givet udtryk 
for forskellige holdninger til 
Wilders Plads. Nogle mener, 
at det er fint, at der er blevet 
lyttet til borgerne og taget en 
beslutning med ’Byens Sjæl’- 
initiativet.

Andre beklager, at der 
ikke sker den bebudede for-
skønnelse af området, hvor 
et moderne og smukt byg-
geri ville fremtidssikre her-
lighedsværdien

Christianshavns Lokalud-
valg er ikke aktiv i den nye 
fase af Wilders Plads, men 
følger med fra sidelinjen.

- Vi tager kommunens nyeste 
beslutning til efterretning. 
I Christianshavns Lokalud-
valg har vi ikke kompetencer 
til nærmere at kommen-
tere kommunens beslutning. 
Beslutningen betyder, at 
Wilders Plads Ejendomme 
må agere inden for gældende 
lokalplan for Strandgade 
Nord, siger Asbjørn  Kaas-
gaard, formand for lokalud-
valget.
Administrerende direktør for 
Wilders Plads Ejendomme, 
Casper Zelmer, udtaler til 
Christianshavneren:
’Beslutningen fra Teknik- og 
Miljøudvalget er kommet son 
noget af et chok, en kovend-
ing om du vil, så vi skal lige 
finde os til rette og afklare 
vores position, før vi udtaler 
os yderligere til pressen.’

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
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I dag får man priser for alt-
ing, men i 60erne, arbejdede 
Ulla Jensen, som legeplad-
sleder på Christianshavns 
vold. Hun fik ikke en pris.

På legepladsen  ved volden 
på Christianshavn blev der 
spillet rundbold om som-
meren og om vinteren blev 
pladsen oversprøjtet med 
vand, og så kunne vi løbe 
på skøjter. Flere af mine 
kammerater opsøgte Ulla, 
der var legepladsleder, hvis 
de havde et fagligt problem. 

Min klasselærer Haarmark. Jeg har taget billedet i 
skolegården.

Forfatteren og historikeren 
Erik Voss har skrevet en 
biografi om journalisten 
og den socialdemokratiske 
folketingsmand Peter Sabroe 
(1867-1913), der blev kendt 
som den der kæmpede for 
børnenes og tyendets sag.  
Christianshavneren har af 
forfatteren fået lov til at 
bringe et afsnit fra bogen, 
som foregår på Christian-
shavn. 

Den lille kulpiller
Sabroe fik nys om, at den 
femårige Martin havde pil-
let kul, som han ville bære 
hjem til sin mor. Han overså 
et godstog, der kom kørende 
imod ham. Det lykkedes ham 
i sidste øjeblik at komme op 
på trinbrættet. Han faldt 
imidlertid ned mellem vog-
nene og fik kørt et ben af. 
Da ambulancefolkene nåede 
frem til ham, sagde han, at 
de ikke måtte klippe i hans 
tøj, »for mor er på arbejde og 
kan ikke få tid til at sy det 
sammen igen.« 

Den historie måtte Sabroe 
arbejde videre med. 

Den lille kulpillers mor 
viste sig at være polak. Hun 
boede »i en af de elendigste 
og skidneste kaserner (...) 
som ejes af den rige enkefru 
Bull.« 

Sabroe opsøgte ejendom-
men Prinsessegade 25, hvor 
ikke en eneste voksen talte 

dansk. Martins storebror 
på seks år fortalte Sabroe 
om, at moderen for »det svi-

En historie fra det gamle Christianshavn
nagtige, solfattige hul – uden 
køkken – som familien bebor 
i et sidehus«, betalte 5 kr. om 
måneden. Moderen tjente 10 
kr. om ugen. Hendes mand 
var rejst til Amerika, for 
senere at få hende derover. 

Sabroe var sammen med 
grosserer Hjorth-Degenkolv 
senere på besøg hos moderen 
for at fortælle, at Martin, 
der var død, ville få en pæn 
begravelse. Viceværten og 
hans kone kom nu til stede 
for at forhindre visitten. 
Viceværten sagde ifølge Sa-
broe »Det var godt, at den 
tyvagtige knægt døde. Han 
var ellers endt i tugthuset.«

Martin Nowack blev be-
gravet i den katolske del 
af Vestre Kirkegård. I So-
cial-Demokraten blev han 
omtalt således: »Den lille 
proletardreng, der faldt på 
arbejdets mark som et offer 
for nød og fattigdom og som 
en skrigende protest imod 
den uretfærdige fordeling af 
livsgoderne i vort moderne 
kapitalistiske samfund, blev 
kun fem år gammel. (...) 
»Barnets Værn« gav ham 
en begravelse, som var den 
lille samfundsmartyr værdig 
(...).« 

Det var en umiskendelig 
Sabroe-artikel. Men den var 
ikke signeret. Formentlig af 

diskretionsgrunde. 
Sabroe fik så ideen om, 

at Martin skulle have en 
mindesten. 

Det var som omtalt hverk-
en første eller sidste gang, 
Sabroe forårsagede en mind-
esten rejst. Men denne gang 
greb Politiken ideen i luf-
ten: Sabroe skulle selv have 
en mindesten med inskrip-
tionen »Herunder hviler 
Peter Sabroe«. 

»Hvad går der dog af dem?« 
må selvsamme have tænkt. 

Politiken havde læst den 
lokale presse og forsøgte 
nu at latterliggøre et møde, 
Sabroe havde holdt i Skjern. 
Han havde beskæftiget sig 
med »Knud den Hellige, 
Skipper Clemens, bonde-
frigørelsen, herremændenes 
jagtterræn, pastor Matthies-
en, grev Frijs, Chresten Berg 
og bændelormens udvikling.« 

Overskriften kom sig af, at 
Sabroe havde udtalt, at selv 
om han p.t. blev dømt, ville 
man måske om 50 år rejse 
et mindesmærke over ham. 

Heri tog han så sandelig 
ikke fejl. 

»Barnets Værn« fik samlet 
pengene sammen til en mind-
esten for den lille kulpiller. 
Sabroe holdt en tale ved 
afsløringen af stenen. Han 
sagde bl.a., at hvis Martin 

Jeg mener billedet er taget i anledning af et jubilæum. Jeg 
sang “ Jeg er en gæv Christianshavner knægt “

Vi gik i på Christianshavn 
skole i realklassen.Hun un-
derviste om aftenen i tysk og 
latin. Ulla boede i baghuset 
ved siden af Kofoed skole. 
Hun havde to værelser og to 
katte. Ulla var en stor dame 
og var meget interesseret i 
kultur. Det var specielt bal-
let, og det kongelige teater 
blev ofte besøgt. Hvis vi ville 
øve os og møde op hver uge, 
blev man optaget på hendes 
små hold. Vi arbejdede om 
aftenen og i pauserne fik vi 

lov at dykke ned i hendes 
store slikkrukke. Ofte kogte 
hun fisk når vi kom, så katte 
og fiskelugten hang i luften, 
sådan var det.

Nu var det ikke kun arbe-
jde. Ulla inviterede for egne 
midler alle hendes hold til 
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boglig. Hvis man kom i a, så 
hed det 6.a, 7.a, 8.a og 9.a og 
hvis man kom i b hed det 6.b 
og 1.,  2. og 3. real.

Når vi havde gymnas-
tik på den store skole, og 
skulle være udendørs, så 
kørte vi ud til Holmen, hvor 
vi skulle vente på vores 
gymnastiklærer. Soldaterne 
åbnede bommen, og vi kunne 
cykle ind og klæde om i sol-

daternes omklædningsrum. 
En dag havde jeg og et par 
andre for klassen taget nogle 
spyd og havde kastet med 
dem. Vi kunne selv vælge 
straffen. Ville vi havde et par 
på siden af hovedet eller en 
eftersidning. De fleste valgte 
et par på siden af hovedet, så 
var det ude af verdenen. 

Der var ikke noget der 
hed forældresamtaler. Vi 
havde forældredage. Vores 
meget respekterede klas-
selærer Hr. Haarmark for-
talte os, hvordan vi skulle 
takle dagen. Kunne man 
svare på hans spørgsmål, så 
skulle man række venstre 
hånd i vejret, og kunne man 
ikke svare, så var det højre 
hånd. Hold da op hvor var 
vi dygtige. De forældre, der 
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Fra Før I Tiden...

bejde i grupper. Det havde vi 
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Jeg står i dyb gæld til Ulla 
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Henrik Schlytter.
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Spisehusmenu 
Torsdag 2/2
Økogris, bagte rodfrugter, rødløg og 
rosmarin

Tirsdag 7/2
Laks og grøntsager i rød karry, lime og 
kokosmælk. Jasminris

Torsdag 9/2
Timianstegt kylling med sauce, kartofler og 
agurkesalat

Tirsdag 14/2
Vegetarisk bolognese m. belugalinser og 
pasta med pesto

Torsdag 16/2
Vinbraiseret lam m. hvidløg, urter, tomat 
og oliven. Ovnkartofler

Tirsdag 21/2
Vegetarisk chiligryde m. kidneybønner, 
peberfrugt, sød kartoffel og de puy linser.
Ris og cremefraiche

Torsdag 23/2
Mørksej i fad m. dild, kål og porre
Kartoffelmos med grov sennep

Tirsdag 28/2
Kyllingebryst m. hvidløg, basilikum og 
citron. Cannellinibønner med smør og 
friske urter

- 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
FEBRUAR 2023
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
VinterJazz 2023
Lørdag d. 4/2 kl. 20.00. Entré 70 kr

Audri – Vinterjazz
Torsdag d. 9/2 kl. 20.00. Entré 80 kr

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

JIM – Vinterjazz
Lørdag d. 11/2 kl. 14.00. Forsalg 50 kr

Kasola Trio - Vinterjazz
Jazz for kids - og alle andre

Mandag d. 13/2 kl. 20.00. Entré 50 kr

Cinema Sessions - Vinterjazz
Onsdag d. 15/2 kl. 21.00. Entré 70 kr

SloGlo & Opica - Vinterjazz
Lørdag d. 18/2 kl. 16.00. Entré 80 kr

HErzliche Beegugn Kvintet - Vinterjazz 
Lørdag d. 18/2 kl. 20.00. Entré 100 kr

Red Gazelle Trio 
feat. Jakob Sørensen - Vinterjazz
Tirsdag d. 21/2 kl. 20.30. Forsalg 80 kr

Jeppe Zeeberg and the Absolute 
Pinnacle of Human Achievement 
Vinterjazz 2023

Fredag d. 24/2 kl. 19.00. Forsalg 70 kr

LEIZURE / REX KYED / MR. JONES / 
DJ: ELIAS RØNNENFELT

Kunst i Bebo: 
Lotte Seide
Lotte Seide er 38 år gammel og har malet 
og tegnet det meste af sit liv. Lotte 
maler billeder af musikere, da det musi-
kalske univers fascinerer hende, og synes, 
at musikinstrumenter er noget af det 
smukkeste. Der er en kraftfuld energi i 
malerierne, som forsøger at få det musi-
kalske til at springe ud af det malede, 
således at man næsten kan høre musikken 
for sig. Det afspejles også i maleteknik-
ken, som består af hurtige pensel og 
tuschstrøg.
Fernisering d. 2/2 kl. 16 i caféen, hvor 
Lotte har inviteret bandet Direktørtid til 
at komme og spille

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 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 musik-
ken. Vi leder altid efter frivillige, også Jer med anden kulturel 
baggrund, som kan hjælpe til med afvikling af koncerterne. Hvis 
du vil bidrage til projektet skriv til bruno@beboerhus.dk.

Lørdag d. 18/2 kl. 12.00 - 14.00. Børn 40 kr/Voksne 60kr

Fastelavn i Beboerhuset

Traditionen tro holder Christianshavns Beboerhus det sjoveste 
fastelavnsarrangement på hele Christianshavn den for alle børn og 
voksne der vil være med!
Spis dig mæt i slik og fastelavnsboller, slå katten af tøn-
den, vind årets udklædningskonkurrence, dans med rulleskøjte-
prinsessen Tanja og vind flotte præmier.
Der vil være kaffe og kage til de voksne og husets café vil være 
åben under arrangementet.
Vi glæder os helt vildt til at se jer og jeres flotte udklæd-
ninger!
Igen i år, vil vi gerne sige en kæmpe tak til de lokale virksom-
heder, som har hjulpet os:
Lagkagehuset på Christianshavns Torv
SuperBrugsen på Christianshavns Torv 

Lørdag d. 25/2 kl. 20.00. Fri entré

J.J.C. and L 
Retro-rock med blåt skær

Tirsdag d. 28/2 kl. 20.00. Gratis entré - donationer modtages!

Django jam

Faste aktiviteter 

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.

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.
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Vor Frelsers Kirke
Gudstjenester 

Søndag d. 5. februar
Højmesse klokken 10.30 
v/ Susanne Møller Olsen

Lørdag d. 11. februar
Dåbsgudstjeneste klokken 
10.30 
v/ Marlene Lindsten 

Lørdag d. 11. februar 
Dåbsgudstjeneste klokken 
12.00
v/ Eva-Maria Schwarz

Søndag d. 12. februar 
Højmesse klokken 10.30 
v/ Marlene Lindsten

Lørdag d. 18. februar 
Dåbsgudstjeneste klokken 
10.30 
v/ Susanne Møller Olsen 

Søndag d. 19. februar 
Fastelavns Børne- og fam-
iliegudstjeneste klokken 
10.30 

v/ Susanne Møller Olsen  
Søndag d. 26. februar 
Højmesse klokken 10.30 
v/ Lars Sandbeck

Natkirken i februar
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. februar
v/ Marlene Lindsten
Stilhed og musik

Fredag d. 10. februar
v/ Finn Damgaard
Koncert med Høgsbro/ Nor-
dal Duo. 
Makkerparret Jesper Nord-
al, guitar, og Jakob Høgsbro, 
saxofon, vil fylde kirkerum-
met med vellyd kl. 20.00. 
Med udgangspunkt i kendte 
viser og sange vil de give 
deres egne meget personlige 
fortolkninger. Nordal og 
Høgsbro har spillet sam-
men siden ‘97. De udgave 
deres første album “Abstract 
Distance” i ‘08 og har siden 
udgivet og spillet utallige 
koncerter over hele landet. 

Fredag d. 17. februar
v/ Susanne Møller Olsen
Natkirkens tegneværksted 
ved billedkunstner Suzette 
Gemzøe.
Vi stiller materialer til rå-
dighed så du skal bare møde 
op kl.20
Denne aften arbejder vi med 
lys og mørke og hvordan 
lyset spreder mørket.

Fredag d. 24. februar 
v/ Finn Damgaard
Stilhed og musik

Kunne du tænke dig at in-
dgå i arbejdet omkring Nat-
kirken?
Som frivillig i Natkirken 
vil du sammen med et godt 
hold af frivillige og kirkens 
præster indgå i samarbejdet 
om at skabe et vigtigt ånde-
hul midt i byens og livets 
larm. 

Lyder det som noget for dig, 
så kontakt sognepræst og 
leder Natkirken 
Susanne Møller Olsen på 
smo@km.dk eller på tlf: 
40429490

Natkirke

Koncerter og klokkekon-
certer
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. 

Søndag d. 19. februar klok-
ken 15.00
Bach på fagot
Annemette Juul Pedersen på 
fagot og Lars Sømod på orgel. 
Musik af J.S.Bach og Sømod.

Tirsdag d. 21. februar klok-
ken 17.30 
Aftensang med Hanna Maria 
Strand og Lars Sømod. 

Tirsdag d. 28. februar klok-
ken 17.30 
Aftensang med Rasmus Ruge 
og Peter Navarro-Alonso. 

Andre aktiviteter  
Nyt stillads om Vor Frelsers 
kirke
Mange har nok bemærket, 
at stilladset på forsiden af 
kirken blev taget ned i sep-
tember/oktober sidste år. Det 
var afslutningen på én af 
flere faser, hvor de smukke 
sandstensbånd på kirken 
bliver renoveret eller skiftet. 
Det er et meget stort projekt, 
hvor Nationalmuseet har 
vurderet tilstanden af hver 
enkelt sandsten. Ud fra dette 
besluttes det, hvad der skal 
skiftes eller bevares.
Resultatet er heldigvis 
langtidsholdbart. De nu-
værende sandsten har været 
en del af kirken siden op-
førelsen, og de nye sten kom-
mer fra det samme stenbrud 
i Tyskland, hvor de oprindel-
ige sandsten kom fra. Det er 
også sådan, man kan bevare 
kulturarv.
Nu vil den opmærksomme 
iagttager se, at der er kom-
met et stort stillads op på 
siden af kirken. Det er de 
næste to faser, der skal ar-
bejdes på. Denne del vil vare 

helt frem til slutningen af 
oktober, hvorefter stilladset 
tages ned, og alle vil kunne 
nyde det smukke resultat. 
Herefter mangler bagsiden 
med kirkens sakristi, som 
efter planen laves i 2024. 
Det sidste element i det 
meget store projekt er en-
delig sandstensarbejder på 
kirkens hovedindgang og 
tårn. Der arbejdes på at finde 
finansiering af dette, for det 
er mange millioner, der skal 
tilvejebringes for at komme 
i mål.
Så, bær over med byggep-
ladsen og ulemperne, selv 
om det kan være svært. Det 
ender jo godt.

Foredrag om ”Skrædderen 
i Pilestræde” med Johanne 
Elisa Fjord 
d. 7. februar klokken 14.00 i 
Stanleys Gaard
Rejs med tilbage til 1600-tal-
lets Perserrige, Titos Ju-
goslavien og et haute cou-
ture-eventyr i fattigfirsernes 
København i eftermiddagens 
foredrag ved Johanne Elisa 
Fjordside, kirke-kulturme-
darbejder i Christians Kirke. 
Med udgangspunkt i sin bio-
grafiske roman Skrædderen 
i Pilestræde om skrædderen 
Martha Hetting vil hun 
dykke ned i fortællingen om 
et ”helt normalt” kvinde-
liv, som indeholdt uventede 
skæbner og ganske usæd-
vanlige oplevelser.

Foredrag med Lotte Kaa 
Andersen 
d. 23. februar klokken 19.00 
i Stanleys Gaard
Hun er verdens første kvin-
delige seismolog – og Dan-
marks ukendte verdens-
stjerne. Da hun i 1936 gør 
en skelsættende opdagelse, 
reagerer hendes kolleger 
med tavshed. Inge Lehmann 
møder stor modstand i det 
naturvidenskabelige miljø og 
særligt det danske, der er en 
lukket herreklub. Først da 
hun i 1950’erne kommer til 
USA, får verden øjnene op for 
hendes enestående talent. 
Kom med bagom skæbne-

fortællingen om matematik-
eren og jordskælvseksperten 
Inge Lehmann (1888-1993) 
ved aftenens foredrag med 
Lotte Kaa Andersen, for-
fatter til den biografiske 
roman Den inderste kerne 
om den danske, kvindelige 
stjerneforsker, der turde 
følge sin lidenskab og gå sine 
egne veje.

Alle arrangementer (ud-
flugter undtaget) finder 
sted i Stanley’s Gaard, St. 
Søndervoldstræde 2, 1. sal. 
Der er elevator til fore-
dragslokalet.

Deltagelse koster 30 kr., som 
går til Menighedsplejens 
arbejde. Hvor intet andet er 
angivet, betales der kontant 
eller med Mobile Pay på da-
gen. Forudgående tilmelding 
(billetkøb) kun ifm. sommer-
udflugten.

Menighedsplejen på Chris-
tianshavn er et samarbejde 
mellem Christians Kirke 
og Vor Frelsers Kirke. Læs 
mere på kirkernes hjemme-
sider:

www.christianskirke.dk 
www.vorfrelserskirke.dk

Sandstensbyggeri 
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Christians Kirke
Gudstjenester 

Søndag 5/2 kl. 10
Septuagesima
Højmesse v/ Pia Søltoft

Søndag 12/2 kl. 10
Seksagesima
Højmesse v/ Pia Søltoft

Søndag 19/2 kl. 10
Fastelavn
Højmesse v/ Pia Søltoft

Søndag 26/2 kl. 10
1. s. i fasten
Højmesse v/ Claus Olden-
burg

Det sker også

Lørdag d. 4/2 
Det klassiske væksthus (se 
klokkeslæt på christian-
skirke.dk)
K o n c e r t  m e d  u n g e 
stjerneskud inden for den 
klassiske musik. Fri entre

Mandag 6/2 kl. 19.30
Doktorens Aften
Kammermusikforeningen af 
1887 inviterer inden for til 
den traditionsrige ’Doktorens 
Aften’, hvor programmet by-
der på værker af Brahms, 
Beethoven, Mozart og Men-
delssohn. Medvirkende: Ber-

Thomas Manns teologi v/ 
Claus Oldenburg 

Thomas Mann hører til 
blandt de vægtigste forfat-
tere i nyere tid, og over otte 
vintereftermiddage byder vi 
inden for til et kursus om 
teologien i hans bibelske 
forfatterskab. Du er velkom-
men, uanset om du er en 
garvet Mann-læser, eller om 
det er dit første livtag med 
forfatterskabet. 
Kurset afvikles af sogne-
præst Claus Oldenburg, som 
er passioneret Mann-læser 
og har flere bøger og adskil-
lige foredrag om Thomas 
Manns forfatterskab bag 
sig. Det er åbent for alle 
interesserede, det er gratis 

Menighedsplejen

Menighedsplejen på Chris-
tianshavn retter i  den 
nye sæson fokus mod ek-
straordinære kvinder og ar-
ven efter dem. Arrangemen-
terne finder sted i Stanley’s 
Gaard, St. Søndervoldstræde 
2. 
Deltagelse koster 30 kr., som 
går til Menighedsplejens 
sociale arbejde. 

Tirsdag 7/2 kl. 14-16
Skrædderen i Pilestræde 
v/ kirkekulturmedarbejder 
Johanne Elisa Fjordside
Rejs med tilbage til 1600-tal-
lets Perserrige, Titos Ju-
goslavien og et haute cou-
ture-eventyr i fattigfirsernes 
København i eftermiddagens 
foredrag ved Johanne Elisa 
Fjordside, kirke-kulturme-
darbejder i Christians Kirke. 
Med udgangspunkt i sin bio-
grafiske roman Skrædderen 
i Pilestræde om skrædderen 
Martha Hetting vil hun 
dykke ned i fortællingen om 
et ”helt normalt” kvinde-
liv, som indeholdt uventede 
skæbner og ganske usæd-
vanlige oplevelser.

Torsdag 23/3 kl. 19-21

Sæt kryds i kalenderen 
i marts

Onsdag d. 8/3 kl. 17: 
Menighedsaften: Rued 
Langgaard & fællesspisning
Komponisten og organisten 
Rued Langgaard (1853-
1952) er et af de store navne 
i klassisk dansk musik. 
Denne aften bringes hans 
musik til live arrangeret for 

it Johansen Tange (klaver), 
Jens Balslev (bratsch), Hen-
rik Dam Thomsen (cello) og 
Frederik Øland (violin).
Entre – fri  adgang for 
medlemmer, løssalgsbillet-
ter i døren for ikke-medlem-
mer. Børn og studerende har 
fri entre. 

Onsdag 22/2 kl. 17
Onsdagskoncert – DKDM
S t u d e r e n d e  v e d  d e t 
Kongelige Danske Musik-
konservatorium opfører 
værker af Schumann og 
Gubaidulina. Fri entre

Onsdag d. 22/2 kl. 17
Menighedsrådsmøde
Alle  er  velkommen på 
menighedsrådets  åbne 
møder. Mødet finder sted i 
kirketjenerboligen ved siden 
af kirken.

orgel og trompet ved kirkens 
organist, Søren Johannsen, 
og trompetist Dorthe Zielke.
Som del af menighedsaf-
tenen inviterer vi til fæl-
lesspisning med mad in-
spireret af det sønderjyske 
køkken. Vi kan desværre 
ikke imødekomme særlige 
hensyn ifm. aftenens fæl-
lesspisning.
Det er gratis at deltage, men 
af hensyn til madindkøb er 
tilmelding nødvendig. Der er 
et begrænset antal pladser, 
og tilmeldingen lukkes, når 
pladserne er fyldt. 
Læs mere og tilmeld dig 
på: christianskirke.dk/
menighedsaften. 

Søndag d. 12/3 kl. 14
Tårnfejring og orientering 
om næste led i renoveringen 
af Christians Kirke
I december nåede renover-
ingen af Christians Kirke 
en milepæl, da tårnet igen 
knejsede frit for foden af 
Strandgade.
Arbejdet med Christians 
Kirkes tårn har været i gang 
siden januar 2021. Der er 
tale om en renovering i den 
helt store skala, som typisk 
finder sted med 30-50 års 
mellemrum – og vi er klar 
over, at arbejdsstøjen til 

tider har krævet stor tålmo-
dighed fra kirkens naboer. 
Derfor håber vi, at naboer, 
håndværkere, provsti, rådgi-
vere og andre interessere-
de har lyst til at markere 
milepælen med os, når vi in-
viterer til tårnfejring søndag 
d. 12. marts kl. 14.00-14.45
Vi fejrer dagen med horn-
musik fra tårnet, og Chris-
tians Kirkes menighedsråd 
vil være vært for et glas 
og lidt lette snacks. Provst 
Michael Krogstrup Nissen, 
menighedsrådsformand Ole 
Lund og menighedsrådets 
bygningssagkyndig Lars 
Thede Anderskov vil berette 
om arbejdet, der er gået 
forud for dagens fejring. De 
vil også orientere om næste 
led i processen, som vil være 
renovering af sandsten på 
kirkeskibet. 
Endelig byder dagen for de 
trappe- og højdestærke på 
en sjælden mulighed for at 
komme op i tårnet og nyde 
den flotte udsigt (børn over 
10 år er også velkomne, af 
sikkerhedshensyn dog kun 
ifølge med en forælder). 
Vi glæder os til at se jer!

og kræver ingen tilmelding. 

Kurset finder sted i kir-
ketjenerboligen ved kirke-
pladsen foran Christians 
Kirke på tirsdage kl. 17.30-
18.30. Første gang tirsdage 
d. 7/2. 
Læs mere på: christian-
skirke.dk/mann

Den inderste kerne: Fore-
drag v/ forfatter Lotte Kaa 
Andersen 
Få beretningen om den dan-
ske, kvindelige stjernefor-
sker, matematikeren og 
jordskælvseksperten Inge 
Lehmann (1888-1993), der 
turde følge sin lidenskab og 
gå sine egne veje. Da hun 
i 1936 gør en skelsættende 
opdagelse, reagerer hen-
des kolleger med tavshed. 
Inge Lehmann møder stor 
modstand i det naturviden-
skabelige miljø og særligt 
det danske, der er en lukket 
herreklub. Først da hun i 
1950’erne kommer til USA, 
får verden øjnene op for hen-
des enestående talent.
Foredraget er ved forfatter 
Lotte Kaa Andersen og tager 
afsæt i hendes roman om 
Inge Lehmann, Den inderste 
kerne.



16 Christianshavneren nr. 1 / Februar 2023           

I en tid hvor vi alle ,tror jeg, føler os noget presset hvad 
vil året bringe ? Efter Corona nedlukning oplukning og så 
krig lige rundt om hjørnet ..!! Alle medier skriver og taler 
om kriser og nød og elendighed !! Tænker jeg at vi lige skal 
huske på ,at foråret er lige om hjørnet ! Så giv en masser 
af kys til dem i elsker og smile til alle i møder, for som der 
står overalt på Staden, “Rise in love og husk it’s only love 
give it away” 

Gini Mcgrail

Nej, det er en gammel skrøne, 
den varer til Helligtre-
kongersdag d. 6. januar, 
hvor julen tradionelt var 
slut, og i gamle dage blev 
den trearmede Helligtre- 
k o n g e s t a g e  t æ n d t 
He l l i g t rekongersa f t en 
den 5. januar, og de sidste 
julesmåkager blev spist, 
og julepynten skulle igen 
gemmes væk.

 Helligtrekongertidens 
farve var grøn som symbol 
på håb og vækst i det nye år. 
De fleste ved, at de 3 vise 
mænd fandt ved hjælp 
af en ledestjerne det lille  
nyfødte Jesusbarn i en 
krybbe i en stald i Beth-
lehem og der gav Josef 
og Maria guld, røgelse og 
myrra, som tegn på, at Jesus 
var Guds søn.

Siden da har der været 
tradition for et krybbespil 
i mange lande hvert år ved 
juletid,  hvor der er Je-
sus, Maria og Josef, de tre 
visemænd og forskellige dyr. 
V o r  F r e l s e r s  K i r k e 
har også et ,  som ikke 
er til at stå for (se foto). 
De vise mænd fra Øster-
land  Kaspar, Melchior 
og Balthazar skulle efter 
s i g e n d e   k o m m e  f r a 
Østen, Afrika og Europa. 
I Mattæusevangeliet kaldte 
man dem på græsk MA-
GERE.

D e t  v a r  e n  p e r s i s k 
præsteklasse, som blev sat 
i forbindelse  med  magi og 
s t jernetydning .  Begge 
forklaringer er lige fine, 
mysteriet bliver nok aldrig 
opklaret, hvor disse mænd 

Julen varer lige til påske 

kom fra.
D e  k o m  m e d  g u l d , 

r ø g e l s e  o g  m y r r a . 
GULD var et kongemetal, 
som indikerede, at Jesus 
var  himlens kongesøn. 
RØGELSE b lev  brugt 
som tegn på, at mennesk-
ers bønner steg op til Gud, 
den var tegn på, at Je-
s u s  v a r  G u d s  s ø n . 
MYRRA - harpiks af Myr-
ratræet symboliserede de 
lidelser, som ventede Jesus.

Juleaften blev disse fo-
tos taget i Den grå Hal 
lige før, der blev åbnet for 
de juleløses jul. Dagen før 
havde der været stor ak-

tivitet med at gøre klar  
t i l  juleaften.  Der blev 
foldet masser af stjerner 
og fugle af papir, lavet et 
hav af blomsterbuketter, 
hamret og banket med 
scener og bar og lavet 
f l o t t e  l ys ins ta l la t i on -
er etc.  og ikke mindst 
lavet  dejlig mad til alle 
akt iv isterne,  som al le 
var frivillige og der stod 
rigtige mange store flæske- 
stege parat til at blive stegt 
og vegetarmad lavet til de 
mange, der skulle holde 
juleaften i Den grå Hal

. 
Hildur H. Jóhannesdóttir 

Jeg vidste meget lidt, bare at 
to af mine venner var bøger 
og at de havde været på di-
verse festivaler (Sommertur) 
som “bøger”.

Folk kunne komme og låne 
dem og tale om de forskel-
lige emner, som kunne være 
bipolar, alkoholiker, HIV-
smittet, mobbeoffer, bare for 
at nævne nogle af titlerne.

Men så her i december, 
faktisk den 1. december 2022, 
blev jeg inviteret med til 
Housewarming af min søde 
ven i de nye lækre lokaler her 
på Christianshavn, nærmere 
i Dronningensgade 66. Her 
mødte jeg en masse dejlige, 
spændende “menneskebøger” 
og blev interesseret i at ud-
brede kendskabet til Men-
neskebiblioteket. Så her er 
vi nu. Menneskebiblioteket 
har mere end 22 års erfar-
ing og er og har været en 
platform, der danner nogle 
gode rammer for samtaler, 
der udvisker fordomme, stig-
maer og stereotyper. Her 
kan man få lejlighed til at 

Menneskebiblioteket - 
hvad siger det dig?

tale med alle dem vi ellers 
måske ikke taler så meget 
med i hverdagen, fx den søde 
fyr med bipolar lidelse, eller 
pigen der bliver kigget til, 
fordi hun råber af dig og er 
uden for rammerne (skizo-
fren) - ikke én du lige taler 
med i Brugsen.

Ved at komme til nogle af 
Menneskebibliotekets events, 
har vi mulighed for at møde 
en masse dejlige, skønne 
mennesker og får rykket 
til vores fordomme, som vi 
overhovedet ikke skulle have, 
for vi er jo alle mennesker og 
jeg er så glad og stolt over at 
have fået adgang til denne 
for mig “nye” verden. Så 
kæmpe tak til min søde ven, 
der tog mig med og tak til 
Ronni Abergel, der startede 
det hele. Nu er Menneske-
biblioteket spredt ud over 
mere end 80 lande verden 
over. Et kæmpe arbejde og 
helt vidunderligt. alle “men-
neskebøgerne” er frivillige 
med personlig erfaring. De 
er en del af Menneskebibli-

oteket for at besvare læsernes 
spørgsmål og gøre os klogere. 
De er rundt i landet som 
værter på events, som fx 
biblioteker, skoler, festivaler, 
uddannelsesinstitutioner osv. 
Mennesker der pga. deres 
livsstil, overbevisning, etnic-
itet, handicap, seksualitet 
samt struktur eller beskæft-
igelse er udsat for fordomme 
og oplever stereotype hold-
ninger. Alle “Bøger” stiller 
op for samtaler, stiller deres 
viden, erfaring og budskaber 
til rådighed for læseren. Så 
ved dialog får du som læser 
en unik oplevelse med et 
andet menneskeliv. Hvilket 
kun kan være en fantastisk 
oplevelse.

Jeg håber at denne ar-
tikel vil få jer, kære læser, 
til selv at tjekke på nettet, 
hvornår der er en event nær 
dig, med disse dejlige “men-
neskebøger”.

Gini McGrail

Vor Frelsers Kirke set fra en 
gård fra Overgaden neden 
Vandet i nr 47 inde fra 
gården. Foto Anette
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Synes disse fotos var så fine, at jeg synes  flere skal have fornøjelse af dem, folk arbejdede i timevis for at gøre det 
flot i Den grå Hal.
Hildur

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
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Kom gående ad Overgaden 
Oven Vandet og så at Jul-
ie var ved at pynte sit Ju-
levindue, hoppede ned til 
hende og spurgte om jeg 
ikke skulle kigge forbi hos 
hende og lave et lille indlæg 
til Christianshavneren!!Så  
en lidt grå, regnfuld formid-
dag i Januar havde jeg en 
aftale med Julie.

At komme ind i hendes 
hjem var et totalt bombarde-
ment af  farve og magiske 
hjemmelavet tableauer over-
alt !!!

 Hele hjemmet er fyldt  med 
eventyr og magi.. Lige noget 
for mig!!

Så efter at være bænket 
med kaffe og brød, spurgte jeg 
så ; Hey Julie, jeg har kendt 
dig længe, som vi gør, når vi 
har været i de samme kredse: 
Månefiskeren med Cabaret 
osv og i årevis set dine helt vi-
dunderlige vinduer og set dig 
overalt med cyklen fuldt med 
papir og farvede blomster osv! 
Men hvordan startede det ??  
Julie fortæller hendes mor 
Kirsten var fotograf,hendes 
bror Christian var musiker og 
maler,hendes søster Vibeke 
(Kylle),lavede som helt ung 
“Alfabetet”en bog om figurer 
og ting lavet af alverdens 
skrammel fra A-Z,hun illus-
trede bøger og lavede mange 
dekorationer.

Julie familiens efternøler,gik 
i famliens fodspor og startede 
med at samle på,sjove ting og 
materialer.Senere arbejdede 
,og udstillede de 2 søstre og 
løste flere opgaver sammen. 
De kom i Heroldsvarehus på 

Besøg hos Julie Kyhl  
Øresundsvej - et eventyr 
fyldt med  spøg og skæmt og 
alt hvad ens fantasi kunne 
begære og hvorfra de bar 
mange små skatte hjem. 
En cerutæske blev beklædt 
med japansk papir og blev 
en af de første skattekis-
ter ,hvori der blev samlet 
kulørt papir fra karameller.

Efter skole havde Jul-
ie bla.en musseby i et 
omrejsende tivoli  .Se-
nere kom hun til Chris-
tiania, ved cirkusteltet 
,så til Månefiskeren ,med 
bar,køkken,musik og caba-
ret.

Her  opstod  “Kondi -
tor isterne”  en fest l ig 
forsamling,der samlede 
mange skatte og fandt 
en hel containermed si-
mili  ! !  De lavede otte 
udstillinger,med alt fra 
møbler, billeder, skilllerier 
og uspiselige, pyntede gips 
kager!! Sidstnævnte blev 
i flere omgange udstillet i 
konditoriet “ La Glace’s” 
fine udstillingsvindue.

Samleriet tog til med 
årene,hvad der blev til et 
større skatkammer,hvorfra 
mange ting blev brugt i 
scenografier ,dekorationer 
og tredimensionelle ver-
dener i kasser,kostymer 
og små film .Desværre 
døde Thomas Winding,der 
gennem årene havde givet 
de skønneste opgaver til 
børne tv og børneteatre 
.Men heldigvis er der jo 
osse Annemarie Helger og 
Peter Larsen og deres Dis-
count Drama ,der altid har 

været trofaste humørfyldte 
tilbagevendende kunder!

Nåmen tilbage til Julie’s 
vinduer: de startede det 
tidlige forår 2003,  hvor Julie 
havde fået den ide at vinduet, 
ved siden af Eiffelbar, som 
hendes venner Sven og Ellen 
ejede, kunne bruges til at 
lave udstilling i, den første 
var et sildebord m øl og snaps 
(dengang var der hver forår 
et sildebord på Eiffel, hvor 
folk kom langvejs fra for at 
hygge sig).. Det var nu lavet 
af Ellen og Sven,men så kom 
Julie’s vindue igang med Afri-
kanske tableauer med 20 små 
papmache figure, omkring 
en guldsmed, isenkræmmer, 
legetøjsbod, markedshal ..Til 
stor glæde for Christianshav-
nere og andet godt folk!!

Sidst  Christ ianshavn 
400  års dag 2018 .. end-
videre, Tårne af opvask , 
Eiffeltårn af vinpropper,  
Sørøverskibet,Kontoret, Sta-
tus, 1maj rødt vindue, Faste-
lavnsvinduer, Påskevinduer, 
Pinsevinduer og så Jule og 
Nytårsvinduer .. Alle lavet 
med en kæmpe fantasi og et 
vidunderligt eventyrligt sind. 

Så sådan startede det og 
kørte med 70 udstillinger i de 
næste 16 år.  Indtil at Wilder 
skulle bruge lokalerne og 
Julie‘s vindue var ved at være 
en Saga slut !! 

Men sådan skulle det ikke 
gå: Christianshavnerne tog 
sagen i egen hånd bla Stine 
Tange og Pernille Kaalund 
arbejdede hårdt for at få 
Julie’s vindue op at stå ..Med 
økomomisk hjælp fra Kul-

tur og Fritidsudvalget og 
Franciska Rosenkilde blev 
det muligt at fejre det nye 
vindue, nemlig ved siden af 
Pigen og Blomsten , Lisser’s 
blomsterbutik Overgaden 
Oven Vandet 48 hvor det 
åbnede med et brag af en 
fest !! Den 7 september 2019 
en lørdag , vi der var der 
ikke glemmer: der var lev-
ende musik, kaffe, lagkage, 
vin, sodavand,  og alt hvad 
hjertet kunne begære, taler 
og så blev det nye vindue 
afsløret !!!

Siden har vi kunne nyde 
de skønne vinduer med skif-
tendende udsmykninger alt 
efter årstiderne .. 

Jeg spurgte Julie, om hun 
ikke havde lyst til at lave en 
udstilling feks i beboerhuset 
eller andet velegnet sted, 
ville jo være skønt med alle 
mulige ting samlet !! Hun 
sagde;  “vi får se” så jeg 
håber bare !!! Indtil da er 
det muligt at købe Julie’s 
postkort hos Pigen og Blom-
sten plus i Kunstforeningen 
på Gammel Strand nr 48 … 

Lidt skår  i begejstringen 
er at Julie’s vindue bliv 
ramt af?? Måske en ny-
tårsraket netop nytårsaften 
..Som smadrede ruden …  !!! 
Glarmesteren har heldigvis 
sat nyt glas i vinduet og 
der er kommet en midlerti-
dig dekoration som ramme 
om udstillingsvinduet ,den 
oprindelige ramme var ma-
let bagfra med oliemaling 
,men at genskabe den,tar 
tid ,tørvejr og forår så ma-
lingen kan hærde !! Men 

Hjemme hos Julie. Foto: Gini

Christianshavn glæder sig 
over Julie Kyhls vindue ved 
Pigen og Blomsten på Over-
gaden oven Vandet. 
Her er de fineste tableauer, 
der markerer årets gang. En 
sjælden gang kan man være 
så heldig at komme forbi og 

glæd jer ,der kommer snart 
et fastelavnsvindue !Og hvis 
drømme kan blive til virke-
lighed håber vi at der en dag 
,kunne komme et lille mu-
seum ,for der er nok at vise 
frem fra Julies skattekamre 
,men ingen økonomi eller 
lokaler (Endnu ) !! Kæmpe-
tak til Julie for at huske os 
alle på magien som blandt 
andet er lige her på vores 
skønne Christianshavn!!

Se evt julie’s hjemmeside 
www.Julie Kyhl ,på Facebook 
eller på You Tube :”Skidt el-

ler skat -den lille film om de 
store ting” af Claus Lyngaard 
19 min. Og “Julie Kyhl, livs 
og billedkunstner” af Knud 
Josefsen 28 min.

Sidst har Julie dekoreret 
3 vinduer hos børneteatret “ 
Teater Hund” på Østerbro-
gade 95 .I vinduerne er der 
15 sjove hunde ,der som vin-
duet her på Christianshavn 
kan ses fra gaden !!

Foto og tekst:   Gini Mcgrail

Julie Kyhls vindue
få et kig ind i kunstnerens 
værksted og arbejdsproces. 
En stor samling at vælge fra, 
sprudlende fantasi, prak-
tiske redskaber og dyb kon-
centration skal der til. Tak 
for at sætte kulør på bydelen. 
Foto og tekst: Susanne   

Udstillingen Grønlandske 
øjeblikke viser to unge fo-
tografers blikke på hverd-
agslivet i Vestgrønland – for 
50 år siden og nu. Begge 
fotografers dagsorden han-
dler om, at det, de ser, skal 
fastholdes for eftertiden. Teit 
Jørgensen ud fra en politisk 
indignation, Inuuteq Storch 
drevet af, at livet i Grønland 
skal dokumenteres af dem, 
der lever det.
Inuuteq Storch viser arbe-
jder fra sit seneste projekt 
Keepers of the Ocean. Det 
er billeder fra hverdagslivet, 
som det leves her og nu i 
hjembyen Sisimiut. Han ud-
stiller dem side om side med 
fotos taget af den første grøn-
landske fotograf John Møller 

Grønlandske øjeblikke – Inuuteq Storch / Teit Jørgensen 
Udstilling på Nordatlantens Brygge 11. februar - 29. maj 
2023

To fotoudstillinger med fokus på hverdagslivet – nu og før, 
set indefra og udefra.

(1867-1935), hvis arbejder 
Inuuteq Storch har sam-
let og restaureret i bogen 
Mirrored, (2021). For Inu-
uteq Storch er det vigtigt 
at markere, at Grønland 
har sin egen fotohistorie.  
Inuuteq Storch (f. 1989) 
er uddannet fotograf fra 
Fotoskolen Fatamorgana 
og International Center of 
Photography.
Sommeren 1972 tilbragte 
Teit Jørgensen to måneder 
i den vestgrønlandske kul-
mineby Qullissat, lige før 
den blev nedlagt, for at 
optage filmen Da Myn-
dighederne sagde Stop 
sammen med politiker og 
digter Aqqaluk Lynge og 
kunstneren Per Kirkeby.  

FAKTA
Grønlandske øjeblikke – Inuuteq Storch / Teit Jør-
gensen 
Udstilling:11. februar 2023 – 29. maj 2023
Fernisering: lørdag 11. februar kl. 15 
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, Christian-
shavn, 1401 København K 
Åbningstider: alle hverdage kl. 10-17 og weekender kl. 
12-17 

FOTOS: Værkfotos kan downloades fra nordatlantens.
dk/presse 

Om ferniseringen: lørdag 11. februar 2023 kl. 15-17

Mette Sandbye, professor, kunst- og fotografikritiker, 
holder åbningstalen. Derefter er der forfriskninger, og 
musik ved DJ Aviaja. Kunstnerne vil være til stede. 

For yderligere info kontakt udstillingsansvarlig Mai 
Misfeldt på mai@bryggen.dk  
/ +45 27141166

www.nordatlantens.dk 
Kunst og kultur fra Færøerne, Grønland og Island — i 
hjertet af København

Inuuteq Storch_Keepers of 
the ocean

Inuuteq Storch_Keepers of the ocean

Undervejs tog han en masse 
stillfotos, som nu vises for 
første gang i Danmark. Teit 
Jørgensens fotos er billeder 
af dagliglivet, registreret 
af en ganske ung fotograf, 
men også billeder taget med 
bevidstheden om, at dette 
skal huskes for eftertiden.  
Teit Jørgensen (f. 1947) er 
uddannet fotograf fra Delta 
Foto og filmfotograf fra Den 
Danske Filmskole
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Maleren, forfatteren og 
christianitten Bjarne Luft-
kastel Maagensen er glad 
for tiden! Den 11. februar 
har han bogrealease 2.0 på 
sin bog: ”Mister No Money`s 
Afrika”. Det er en bog til den 
almindelige europæer om 
den almindelige afrikaner i 
det 21. århundredes Afrika. 
Det foregår på Gallopperiet 
i Christiania, hvor man så 
samtidig kan besøge den år-
lige ucensurerede udstilling.

Siden 2005 har Bjarne 
Luftkastel rejst i Afrika. 
Han har besøgt 37 Afri-
kanske lande og malet 70 
malerier.

Ny bog fra Bjarne 
Maagensen

Bjarne Maagensen. Mama 
Waliswa har fødselsdag. 
Olie på Lærred. 75 x 45 cm.

   ”Det er min mor”, siger 
Patrick og rækker mig 
fotografiet! Hun hedder 
Zoliswa Maman! Under 
apartheid vandrede hun 
med sine to børn fra Mo-
zambique til Cape Town 
i Sydafrika og fik arbejde 
med rengøring for rige, 
hvide familier. Med den 
bagage opdrog hun to børn, 
gav dem mad i munden 
og tøj på kroppen. Samt 
skolegang! 

    Når man opnår så høj 
en status og endda selv har 
bygget sit lille hus i et af 
de sorte hometowns, så er 

 De 70 malerier er skel-
ettet i bogen sammen med 
lige så mange fyldige un-
dertekster om mødet med 
Afrika og afrikanerne. Bogen 
har korte afsnit om Afrikan-
ernes oprindelse, om Bjarne 
Luftkastels tanker efter 
15 års rejser med rygsæk 
og malergrej, samt et afs-
nit om Afrika, maleriet og 
Bjarne selv. Der kører en 
filmsløjfe udstillingen ig-
ennem med malerierne og en 
tale Bjarne Luftkastel holdt 
om et frigivet prøvetryk. 

Bogen kan købes  i  Gal-
lopperiets Boglade eller bes-
tilles online på bjarnemaa-
gensen@gmail. com.
      

Sydafrika. Cape Town, 
Soweto

man ”noget”. Man får taget 
et foto i sit fineste puds når 
man fylder rundt og kommer 
så i glas og ramme. Sin trøje 
har hun selv syet. Sikkert 
af flotte stofrester hun har 
samlet eller fået af sine fine 
hvide arbejdsgivere.

   Læg også mærke til 
farvenuancen mellem min 
venstre hånd der holder fo-
tografiets ramme og Zoliswa 
Mamans ansigt på fotografi-
et. Den forskel som har skabt 
så meget ulykke for Afrika. 
Vi sætter os ind i Patrics 
gamle Ford Anglia. Jeg vil 
se de riges Cape Town. ”Det 
kan vi ikke”, siger Patrick 
”Hvis jeg bliver jeg taget af 
politiet spørger de om jeg er 
i gang med at kidnappe dig 
og hvad jeg end svarer bliver 
jeg anholdt”. 

   Patrick elsker sin bil og 
sin lille, nye lejlighed med 
græsplæne.  ”Til hvis der 
kommer børn”, drømmer 
Patrick.

Som altid er O – Overgaden 
på forkant med samtid-
skunst og opsigtsvækkende 
events. 
Den 13. januar bød kun-
sthallen på udstillingsåbn-
ing og performance med 
Kulturpilot Amager, en 
gruppe 10 – 15-årige kul-
turpiloter i og omkring Ur-
banplanen, der skaber kunst 
i lokalsamfundet. Gruppen 
mødes to gange om ugen og 
skaber egne kunstværker 
på inspiration af besøg på 4 
udstillinger, senest på inspi-
ration af Helene Nymanns 
knuder og Isabella Solar 
Villasecas idrætsgulv. To 
tidligere udstillinger. Knud-
erne inspirerede til nogle 
fine mobiler, hvor kulturpi-
loterne har bundet knuder 
om små genstande, de selv 
har knyttet minder til. Gul-
vet har inspireret til dansen, 
som var koreograferet til 
kunsthallens rum af My 
Lindblad Szlavik, udøvende 
koreograf og danser/per-
former til musikledsagelse 
af den amerikanske musiker 

O - Overgaden slår til 
igen

Steven Jess Borth II. Sam-
men med kunstformidler 
Maiken Berg er My Lind-
blad Szlavik projektleder. 
Målet med de tos arbejde er 
at give kulturpiloterne en 
selvforståelse som kunstner-
gruppe, der skaber, udstiller 
og viser performances. De 
møder kunstnere og udøver 
selv. De fremmødte børn og 
unge udviste engagement 
og talent og optrådte med 
selvsikkerhed og talent, 
mens de præsenterede deres 
kunstværker. 
Weekendens udstilling og 
performance er støttet af 
Statens Kunstfond og re-
sultat af et flot samarbejde 
mellem Kulturpilot Amager 
og O – Overgaden. 
Kulturpilot Amager er et 
kommunalt projekt under 
Kultur og Fritid i Køben-
havn. Det er det eneste af 
sin slags, og et eksempel til 
efterfølgelse, for eksempel 
her på Christianshavn. 

Tekst: Susanne 
Fotos: Henning

Johanne er kulturpilot. De fine mobile er skabt af 
mindeknuder

Maiken og My, de to projektledere fra Kulturpilot Amager

Honey Biba Beckerlee udstiller for tiden sine vævede 
installationer på Charlottenborg. Statens Værksteder på 
Christianshavn har lagt vævestue til arbejderne, der består 
af flere spændende materialer. Udstillingen varer frem til 
19. februar 2023. 

Digital Matters

Der er er masser af film, 
instruktørbesøg og debatter 
på programmet, når Nordat-
lantens Brygge slår dørene 
op for pakhusets årlige 
filmfestival Nordatlantiske 
Filmdage.

Årets festival sætter sær-
lig fokus på Grønland og 
Arktis i sin hovedserie, der 
bl.a. byder på den nye og 
nervepirrende, grønlandske 
thriller The Edge of the 
Shadow, som instruktør Ma-
lik Kleist kommer og viser. 

G r ø n l a n d  o g  A r k t i s 
Fra Grønland vises også 
fantasyfilmen Among Us - 

Arktisk fokus på Nordatlantiske Filmdage

The Masked Man samt en 
perlerække af kortfilm og 
dokumentarfilm. Den ark-
tiske hovedserie præsenterer 
også den samiske film Our 
Silent Struggle og hædrer 
desuden den canadiske in-
struktør Zacharias Kunuk, 
hvis nyeste spillefilm One 
Day in the Life of Noah Piu-
gattuk åbner festivalen den 
2. marts. 

Zacharias Kunuk f ik 
sit store internationale 
gennembrud i 2001 med fil-
men Atanarjuat - The Fast 
Runner, der for alvor skabte 
opmærksomhed inuitfilm. 
Og hans banebrydende arbe-
jde som filmskaber har lige 
siden været af stor indfly-
delse og til stor inspiration 
for mange filmskabere, ikke 
mindst i de arktiske egnes 
inuitsamfund.

Historisk dokumentarisme 
Serien vil også præsentere 
en særvisning af dokumen-
tarfilmen Da myndighederne 
sagde stop, som Per Kirkeby 
og Aqqaluk Lynge instru-
erede tilbage i 1972. Filmen 
skildrer livet i og nedluknin-

gen af kulminebyen Qullis-
sat i 1972. Aqqaluk Lynge 
vil være til stede og ligeledes 
filmens fotograf Teit Jør-
gensen, der også er udstill-
ingsaktuel på Nordatlantens 
Brygge med de fotografier, 
han tog sideløbende med 
filmoptagelserne i Qullis-
sat i netop 1972, hvor byen 
blev lukket og indbyggerne 
forflyttet. 

Island og Færøerne
Sideløbende med hovedse-

rien vises en miniserie med 
islandske dokumentarfilm. 
Deriblandt filmen A Song 
Called Hate, der fortæller 
historien om Islands kon-
troversielle sang ved det 
europæiske melodigrandprix 
i Israel 2019. Blandt seriens 
øvrige film er den nye Band 

(2022), der har gjort det 
godt på alverdens festivaler, 
og dokumentarklassikeren 
Rock in Reykjavík, der er 
fra 1982 og bl.a. inkluderer 
optagelser med den dengang 
14-årige Björk på scenen. 

Desuden byder festivalen 
bl.a. på særarrangementer 
med fremragende kortfilm 
fra Færøerne – og et særligt 
arrangement med dansefilm 
fra hele den nordatlantiske 
region. 

 
Festivalen foregår den 2. 
til 12. marts på Nordatlan-
tens Brygge, og det samlede 
program publiceres og bil-
letsalget begynder den 5. 
februar på nordatlantens.
dk/filmdage

Nordatlantiske Filmdage 2023 præsenterer bl.a Danmark-
spremiere på den grønlandske thriller The Edge of the 
Shadow, der på grønlandsk hedder Alanngut Killinganni. 

Apayata Kotierk og Kim Bodnia i Zacharias Kunuks nye 
spillefilm One Day in the Life of Noah Piugattuk, der 
åbner festivalen
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Tekst: Susanne, 
Foto: Henning

Så er det tid til at slå kat-
ten af tønden igen. Glade, 
udklædte børn, smilende 
forældre, liv og glade dage. 
Christianshavneren holder 
til i Beboerhuset og glæder 
sig hvert år over husets 
fastelavn. Her er igen i år 
18/2 den sjoveste fest.

Tekst og foto Annette Dres 
samt elever fra 7.Y

Hvert år markeres Døt-
treskolens fødselsdag med 
teaterforestillinger for ind-
skoling og mellemtrin mens 
udskolingsklasserne har 
faguger, der afsluttes med 
et brag af en skolefest.

Teater og musicals
I 2 uger ryddes skemaet, 
eleverne fordyber sig i 
manuskripter, sang, dans, 
koreografi og musik, og i 
billedkunstlokalet frem-
stilles kulisser og rekvisit-
ter.

Det bliver altid en skøn 
blanding af kreative for-
estillinger, hvor elevernes 
karakterer brænder ig-
ennem, og med verdens 
bedste publikum, i form af 
begejstrede forældre, får 
eleverne en herlig oplev-
else, der booster deres 
selvtillid.

Klasserne har i teater-
ugerne på skift øvetid i 
Salen, hvor der er opstil-
let scene og professionelt 
lys- og lydanlæg, der efter 
oplæring fra skolens it-ve-
jleder, betjenes af skolens 
ældste elever under prøver 
og optrædener.

At skaffe kostumer til de 
forskellige forestillinger, 
kan være en udfordring, 
men ofte låner eleverne af 
hinanden og meget spæn-
dende er det at komme 
på skolens loft, hvor der 
gennem årene er opar-
bejdet en fin samling af 
dragter, så alt klapper til 
kostumeprøverne inden 
andre klasser inviteres til 
generalprøver.

Dette år bestod forestill-
ingerne af et sørøvertogt, 
en rejse jorden rundt, kryb-
bespil, Thors Brudefærd, 
Ronja Røverdatter, Børne-

MGP og Robin Hood.

Faguger i overbygningen
Fra 7.klassetrin bliver 

Døttreskolen 2-sporet, og 
fagugerne giver mulighed for 
fordybelse med fagdage, ak-
tiviteter på tværs af årgange 
samt ture ud af huset. 
7.klasse har nogle dage ar-
bejdet med reportage som 
genre, og her følger et ud-
drage fra nogle af elevernes 
besvarelser.

En hyggelig teaterdag i 
1.klasse
Af Mikaela, Johanne og 
Jens 7.Y

Skolen har eksisteret over 
200 år, og det har været 
en tradition i 200 år at 
have teaterforestillinger på 
skolens fødselsdag. Vores 
gruppe har været oppe i 
.1 klasse for at se hvordan 
øvningen forgår og studere 
hvordan det går. 

Så kom ”børneslaverne”  
Vi kommer ind til et væld af 
nysgerrige børnestemmer 
i 1.klasse. Vi bliver hurtigt 
omringet af børn, der spørg-
er, hvad vi laver her? 
”Så kom børneslaverne, 
hva’”, siger Henrik  med et 
glimt i øjet, mens han prøver 
at vrikke to energiske børn 
af sit ben.  

Josephine og Henrik kal-
der børnene sammen for at 
give instruktioner om, hvad 
de skal øve på. 

Eleverne sidder stille og 
lytter og spørger en gang im-
ellem ind til deres replikker. 

Nu skal børnene i gang 
med at øve. De hjælper til 
med at flytte borde ud til 
siden for at skabe scenerum 
og sætter sig på deres plad-
ser. 

Der er lidt hvisken mel-
lem børnene, mens de ser på 

Traditionen tro er der 
tøndeslagning, slik og faste-
lavnsboller. Der er præmier 
for bedste udklædning, og i 
år kan man danse med rul-
leskøjteprinsessen Tanja. 
Kom og vær med! Køb bil-
letter på www.beboerhus.
dk børn 40 kr./voksne 60 kr.   

Også Lille Mølle afholder 
fastelavn i år. Se nærmere 
på deres hjemmeside. 

Fejring af 223-års fødselsdag på Christianshavns Døttreskole

Fastelavn er mit navn

deres kammerater, der leverer 
deres replikker 

”Godt, Nor!” udbryder Jose-
phine, da han siger sin replik 
uden besvær.  ”Du har vist 
øvet dig!’’ 

Vi nærmer os enden af 
stykket, da Josephine siger, 
at de lige kan nå at øve en 
sidste dans, før de skal ned i 
Salen og øve på scenen efter 
frikvarteret.  

Man kunne se børnenes 
glæde, da de skulle danse 
og synge til ”Waka Waka” af 
Shakira. Alle smilede og sang 
højt, da de dansede den dans, 
de kunne udenad. 

Så brændte de deres sidste 
energi af med en powerfuld 
dans til sangen sunget af 
Josephine ”repeat after me”. 
Bagefter sagde vi farvel og 
forlod lokalet med en følelse 
af glæde og gode oplevelser. 

Krybbespil i 2.klasse
Af Kristian, Helle Maj og 
Marie 7.Y

Skolens fødselsdag er en vigtig 
tradition på Døttreskolen, den 
bliver fejret med forældre, 
lærere, elever og humøret er 
højt. 

I anden klasse er der et stort 
kaos. Madpakker og kostumer 
flyder overalt, og eleverne 

glæder sig til at komme på 
scenen og spille krybbespil. 
En tyk spænding fylder 
lokalet. 

Krybbespillet er en stor 
del af teaterugen. Hvert 
år spiller 2.klasse teat-
erstykket om Joseph og 
Maria, og fødslen af Jesus 
julenat og forestillingen 
gentages til juleafslut-
ning i Vor Frelsers Kirke, 
hvor skolekorene fra 3.- og 
4.klasse hjælper med at 
synge kirkerummet op.

Døtreskolen fejrer sin 
fødselsdag hvert år i de 
sidste to uger af november. 
Eleverne fra 0.-6.klasse 
bruger de to uger på at 
øve, lære og finpudse deres 
skuespil, og lære de svære 
replikker og sange, så de 
kan vise deres arbejde til 
elever og forældre med 
optræden fordelt på 2 dage.  

Man kan høre folk der 
snakker. 2.klasse har lige 
holdt frikvarter og spist, de 
gør sig parate til at komme 
på scenen i Salen.

”Det er fedt at vi skal 
spille krybbespil, vi har 
øvet meget” siger Birk, der 
skal spille en af de vise 
mænd. Lige om lidt skal 
de ned i salen og vise deres 
teaterstykke. 
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Af Hanne
Så er Arkitekturåret 2023 
skudt i gang. København 
er hele året World Capital 
of Architecture, udpeget 
af UNESCO, Assembley of 
the International Union of 
Architects (UIA) - den inter-
nationale sammenslutning 
af arkitekter. Arkitekturåret 
finder sted hvert tredje år 
med forskellige temaer. I år i 
København er temaet ’Bære-
dygtige fremtidsløsninger 
- efterlad ingen’.

I sin åbningstale for lan-
ceringen af København for 
arkitekturhovedstad 2023 
16. januar sagde over -
borgmester Sophie Hæstorp 
Andersen blandt andet:

- Jeg er stolt af, at 
København er udnævnt til 
Arkitekturhovedstad. Det 
er et helt unikt vindue til 
at vise verden, hvad vi kan 
indenfor arkitektur, byud-
vikling og bæredygtighed, 
og det er en vigtig anledning 
til dialog om udviklingen af 
fremtidens hovedstad. Hvis 
Københavns skal fortsætte 
med at være blandt verdens 
bedste byer, skal vi sammen 
håndtere tidens store ud-
fordringer - klimaforandring-
er, stigende vandstande, 
manglen på boliger, ophobet 
jord fra byggeprojekter, og 
en metro, der er ved at sande 
til i sin egen succes. Med 
over 300 aktiviteter i løbet 
af Arkitekturåret ser jeg 
frem til spændende samtaler 
om byens udvikling sam-
men med københavnerne og 
gæster fra udlandet.-

Arkitekturhovedstad 2023 - også på Christianshavn

120 partnere med i 
arkitekturåret

Det endelige program for 
Arkitekturåret er ikke helt 
på plads, men kommunen 
og de mere end 120 partnere 
har stillet i udsigt, at det 
bliver en mangfoldighed af 
events, uformelle og mere 
formelle. 

Hovedpartnere er Bevica 
Fonden, der arbejder for et 
inkluderende samfund, in-
drettet til alle - uanset funk-
tionsevne, Dansk Arkitek-
tur Center og Wonderful 
Copenhagen.

Blandt øvrige partnere 
er blandt andet - og nok så 
forventeligt - syv køben-
havnske museer, der i løbet 
af året laver udstillinger og 
arrangementer, der smager 
af by og arkitektur. Fra 
Nikolajs Kunsthals instal-
lation af miniaturehuse til 
Thorvaldsens særudstilling 
om Bindesbølls klassicis-
tiske mesterværker. Glyp-
toteket, Arbejdermuseet 
og Københavns Museum er 
naturligvis også med.

En lang række arkitekt-
firmaer planlægger aktiv-
iteter i form af åbent-hus-
arrangementer, rundvis-
ninger, pop-up-projekter og 
andre projekter, f.eks. Velux 
og Effekts Boligværksted i 
Jernbanebyen.

Flere events er skudt 
i gang

Blandt de begivenheder, 
der er skudt i gang er:

- Udstillingen ’Mar-
tin Nyrops Tegnestue - 
Skabelsen af Københavns 
Rådhus’ på rådhusets loft, 

hvor alle kan få indblik i 
arkitektens arbejdsrum.

- Udstillingen ’Re-
flections in Common’, som 
frem til oktober bliver et 
reflektionsrum for Arkitek-
turhovedstad 2023. I et spe-
jlkabinet kan publikum se 
sig selv, hinanden, byen og 
naturen i et nyt perspektiv. 
Den cirkelrunde spejlkon-
struktion spejler Kongens 
Nytorvs historiske byg-
ninger og indenfor gemmer 
sig et uendelighedslandskab, 
der ændrer karakter som 
årstiderne skifter.

- Lysværket Light 
Beams fra Rådhustårnet lys-
er mod Københavns ti bydele. 
Værket er lavet i partnerskab 
med Copenhagen Light Fes-
tival.

Som året skrider frem, 
dukker flere begiven-
heder op.

C h r i s t i a n s h a v n s  o g 
de nærmeste brokvarter-
ers markante eksempler 
på arkitektur vil også blive 
udgangspunkt for events 
og besøg af udenlandske 
journalister - herunder Cir-
kelbroen, Amagerværket 
med Amager Bakke, havn-
ens badeområder - og meget 
andet.

Du kan læse med på ned-
enstående hjemmeside, hvor 
der løbende vil blive orien-
teret om de mange initiativer 
og begivenheder, heraf en 
del gratis for besøgende. 
Her kan du også tilmelde 
dig et nyhedsbrev om årets 
begivenheder:

www.arkitekturhovedstad.
kk.dk

Den danske kunstner Olafur Eliasson har udformet Cirkelbroen, som ligger ved Appelbys 
Plads på Christianshavn - et populært lokalt vartegn for christianshavnerne.

Amager bakke, ARC, Copenhill - er noget så unikt som et anlæg til affaldsforbrænding og 
et rekreativt byrum i samme arkitektoniske rammer med muligheder for skiløb, fitness, 
vandring, afterski-drinks og samvær i helt unikke omgivelser. Arkitektfirmaet Bjarke 
Ingels Group har udtænkt affaldsbjergets udformning.

Der fortælles en sjov og tank-
evækkende historie her på 
Havnen. For år tilbage talte 
man om at lukke Christian-
shavns Bibliotek, så borger-
ne måtte over broerne for at 
låne bøger. Det fik christian-
shavnerne til at strømme 
til biblioteket og låne bøger 
med det resultat, at hylderne 
nærmest blev støvsuget, og 
Christianshavn beholdt sit 
bibliotek.

Og godt er det, for vores 
bibliotek er en sand oase og 
inspirationskilde. En indby-
dende væg med børnebøger 
fanger blikket til højre efter 
indgangsdøren på 1. sal. 
Rundt omkring på gulvet er 
der borde med omhyggeligt 
udvalgte bøger for enhver 

smag. Her er nok at lade 
sig fange af, og der ryger 
næsten altid noget med 
hjem, man ikke havde set 
komme. Om hjørnet venter 
en lang stribe reoler, sys-
tematiserede så man nemt 
finder det ønskede. Har de 
det ikke, så kan de skaffe 
det. Bestil selv på Nettet 
eller fang en hjælpsom bib-
liotekar i den bemandede 
åbningstid. 

I glasburet med skønlittera-
tur er der stille, og her kan 
man læse og arbejde i fred. 
Også langs vinduerne er 
der arbejdsnicher og udsigt 
over Torvet, som øjnene 
kan hvile på i tænkepau-
serne. Bagest i det store 
rum er den livlige, men lille 

børneafdeling. Det bliver der 
nu gjort noget ved. 
I ugerne 9, 10 og 11 genin-
drettes biblioteket nemlig. 
Børneafdelingen udvides. 
Her skal bl.a. være begiven-
heder til støtte for den spro-
glige udvikling og læselyst 
i aldersgruppen 0 – 12 år. 
Projektet hedder LÆS og 
findes allerede på Hovedbib-
lioteket i Krystalgade. På 
Christianshavn bliver det 
en miniudgave af det store 
projekt, og de fire biblioteka-
rer skal nu fungere som 
børneværter. Også for den 
voksne læserskare sker der 
forbedringer, idet der bliver 
plads til flere udstillinger 
end de eksisterende rammer 
giver mulighed for.  

Hos voksenlåneren melder 
der sig dog nogle betænke-
ligheder. Hvor mange reoler 
og hermed titler må vige for 
at give plads til forandring-
erne? Opsættes der støjværn, 
så man stadig uforstyrret 
kan læse og arbejde? Fors-
vinder voksenvejledningen? 
Hvad med forfatteraftener 
og events som dem med Sof-
iebadet? 

Det er dejligt med fokus på 
børn, korttidslån og inspir-
erende udstillinger, men 
voksne christianshavnere 
går nødigt over broerne efter 
bøger. 

Det genindrettede bibliotek 
åbner den 20. marts. 

Christianshavns Bibliotek genindrettes
Tekst og fotos: Susanne
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Fakta
 I 2018 blev muligheden for at betale med kontanter i 
p-automaterne afskaffet, da kun fire pct. af den sam-
lede omsætning kom fra kontanter. I dag er det kun 
muligt at betale med betalingskort i p-automaterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har de seneste år 
haft stigende drift- og vedligeholdsudgifter til p-
automaterne.

Betaling gennem den nye telefonlinje fungerer 
ved, at bilisten ringer til kommunens vagtcentral 
og får kontakt til en servicemedarbejder, som ind-
taster oplysninger om den konkrete betalingszone, 
tidsrum og registreringsnummer, inden bilisten 
sendes videre til en robot, som håndterer betaling-
soplysninger.

 Teknik- og Miljøforv
altningen har været i dialog med Transportmin-
isteriet om mulighederne for at nedlægge alle 
p-automaterne. Det er Transportministeriets 
vurdering, at der af hensyn til de borgere som af 
forskellige hensyn ikke har adgang til smartphone 
eller mobiltelefon, bør sikres en mulighed for at 
betale for parkering ved brug af p-automater, men 
at det står kommunen frit for at tilpasse antallet af 
p-automater efter behovet, såsom det for eksempel 
også sker for postkasser.

Flere og flere betaler for 
parkering gennem apps på 
smartphones, og derfor gør 
Københavns Kommune nu 
klar til at nedlægge knapt 
halvdelen af byens p-auto-
mater. Samtidig oprettes 
en ny telefonlinje, hvor du 
kan betale for din parker-
ing uden en app.

 Der bliver længere mellem 
parkeringsautomaterne i 
Københavns Kommune. Et 
enigt teknik- og miljøud-
valg har nemlig besluttet, 
at 432 af byens omkring 
882 p-automater skal pilles 
ned og erstattes af infor-
mationsskilte, og inden 
længe går arbejdet i gang 
på Christianshavn. 

 Baggrunden for beslutnin-
gen er, at stadigt færre be-
nytter sig af automaterne, 
når der skal betales for 
parkering, og derfor er 
der penge at spare på drif-
ten af automaterne ved at 
nedlægge en del af dem. 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen forventer, at beslutnin-
gen vil spare kommunen 
for over 2,5 mio. kr. årligt. 
Planen er at nedlægge 
de automater, der bliver 
foretaget færrest køb ved, 
i områder, hvor der i forve-
jen er mange automater. 
Det betyder fx, at der i gul 

P-AUTOMATER PÅ CHRISTIANSHAVN 

NEDLÆGGES.

I mange år har der været 
talt om et plejehjem eller 
plejeboliger på Christian-
shavn. Nu skal det være. Vi 
har inviteret overborgmester 
Sophie Hæstorp Andersen til 
at komme til Christianshavn 
og tale med os om, hvordan 
vi endelig når i mål. 

Kom og deltag i debatmødet 
med overborgmesteren og et 
panel af borgere med inter-
esse i og viden om sagen 

den 20. februar 2023, kl. 
17:30 i Christianshavns Be-
boerhus, Dronningensgade 
34, Christianshavn

Hvor skal plejeboligerne 
ligge? Nyholm omtaltes 
som en mulighed i borger-
repræsentationens forlig 
om overførselsbudgettet for 
2019/20. Eller skal pleje-
boligerne være en del af det 
almene byggeri, som er aftalt 
med og på Christiania? Eller 
er der et helt tredje og fjerde 
sted, som burde undersøges?

Debatmøde med 
Sophie Hæstorp 
Andersen om 
plejeboliger på 
Christianshavn: nu 
må det være tid!

Hvordan skaber vi et godt 
miljø for beboerne? På Chris-
tianshavn er vi ambitiøse 
– også når det gælder lev-
evilkårene for vores ældre. 
Hvordan skal vi indrette 
et plejecenter, så det bliver 
en integreret del af livet på 
Christianshavn, så unge og 
gamle bringes sammen? Så 
beboerne bedst muligt for-
bliver en del af os, af vores 
historie og kultur?

Og mange andre spørgsmål 
og problemstillinger!

Kom og hver med til at give 
drømmen om plejeboliger 
på Christianshavn liv i 
en snak med Sophie Hæs-
torp Andersen. Tilmelding 
senest den 18. februar til 
Gitte Messerschmidt (gitte.
messerchmidt@live.dk).

Camilla Hoffmann, forper-
son
Socialdemokratiet, Indre By 
og Christianshavn

zone nedlægges få automater, 
da der her i forvejen er langt 
mellem dem. Omvendt vil 
der blandt andet i flere af 
brokvartererne og på Amager 
blive nedlagt en større del af 
de nuværende automater.

 Da det ikke er alle, der har 
mulighed for at anvende 
en smartphone til at klare 
betalingen for parkering, 
har kommunen nu oprettet 
en telefonlinje, hvor betaling 
kan klares via telefonen. Fre-
mover kan bilister altså ringe 
til 33 66 18 18 og få håndteret 
betalingen. Dog vil man ikke 
kunne nyde godt af den flek-
sibilitet, som appløsningen 
tilbyder. Når du betaler via 
en app, er du ikke nødsaget til 
først at finde en p-automat, og 
du kan løbende både forlænge 
og afslutte din parkering. 
Derfor er den nye linje også 
primært tiltænkt brugere, 
som ikke har mulighed for at 
benytte sig af apps.

 Antallet af betalinger i de 
fysiske p-automater har 
gennem en årrække været 
faldende. Således udgjorde 
andelen af betalinger i p-
automaterne i december 3,6 
pct. af det samlede antal 
transaktioner.

 Udover betalingsauto-
materne drifter Teknik- og 

Miljøforvaltningen desuden 
omkring 650 infostandere i 
betalingszonerne, der viser, 
hvilken betalingszone man 
befinder sig i samt mu-
lighederne for betaling. 
Disse nedlægges også og 
erstattes af skiltning.
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Jesper
Thilo

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

26. Februar 2023, kl. 15

Sofies Jazz Klub støttes af:

MMMMUUUUSSSSIIIIKKKKEEEERRRRNNNNEEEE!!!!
DDDDaaaannnnsssskkkk

MMMMuuuussssiiiikkkkeeeerrrr
FFFFoooorrrrbbbbuuuunnnndddd

Jesper Thilo ved en tidligere koncert.Foto: sofie

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 
_________________________________________

FEBRUAR 2023:

 
Mandag 6.2: BLACK BEATLES v. TROELS PANILD
          
Mandag 13.2: DR. JIVE & HIS OPEN HOUSE
 
Mandag 20.2: CHRIS COPENS NEW ORLEANS GUMBO

Mandag 27.2: LAUST KRUDTMEJER, EN BLUES PRODUCER OG HANS SMEDIE

Forårsprogram for Christianshavns 
Lokalhistoriske Forening

Programmet byder på flere rundvisninger på 
Christianshavn. En rute i forfatternes fodspor og 
en tur til alletiders værtshuse. Desuden besøg på 
Kofoeds Skole med foredrag om kunsten på skolen 
og en udflugt til Nyboders mindestuer.
Vi har også foredrag om henrettelsespladser på 
Christianshavn og København, samt vores tra-
ditionelle Fortælledag på plænen bag Vagthuset 
med nye og gamle historier om Christianshavn.
 
Læs mere på www.chrarkiv.dk

 

Husk også at   
Fastelavnsryttere fra 
Amager kommer til  Christianshavn 
ved Vagthuset den 18. februar omkring 
kl. 16.  Vi byder på et lille glas Amager 
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Tirsdag d. 10/1 blev trafiklys-
et Dronningensgade–Torve-
gade sat ud af spillet ved en 
voldsom påkørsel. 

Heldigvis kom ingen til 
skade. Politiet kom til stede, 
en tekniker blev tilkaldt, 
og imens herskede kaos på 
kørebaner, cykelstier og i 
fodgængerovergange. 

Mens mørket faldt på, sneg 
bus 2A sig om hjørnet, biler-
ne klumpede i begge gader, 
Torvegades cyklister strøg 
afsted uden stop, og som 
forskræmte høns vovede 
fodgængerne sig over 
vejen. Over alles hove-
der dinglede lyskasserne 
bedrøvet. 

Tekst: Susanne 
Fotos: Henning

Der strammes op på Nyholm.  Tekst & foto:Susanne

Silkehalen
Pludselig kom trækket forbi vinduerne, og fugleelskeren gik på jagt i omegnen med 
sit kamera.  Efter megen søgen blev den fundet i træerne ved busstop Lynetten. 

Silkehalen kendes på sin store top, gule og røde felter på hale og vinger, brun 
grundfarve samt sort hagesmæk og ansigtsmaske. Den ligner en lille stær, når 
den er i luften. Kaldelyden er som små klokker. 

Silkehalen lever i det nordligste Skandinavien, i Nordrusland, Alaska og Canada, 
og den er en almindelig vintergæst i Danmark. Dens kost er frugt og især bær, 
specielt rønnebær.  

Tekst og foto: Anette 

Der dukker flere og flere Reparationscaféer op. Ideen med disse er, 
at udnytte den store miljøgevinst der er i at reparere i stedet for at 
smide ud og købe nyt.  
  Vi er en gruppe på Havnen som også gerne vil oprette en. Vi har 
bare længe manglet et lokale. Men nu viser det sig at pædagogerne 
på legepladsen ‘Volden’ gerne vil lægge lokaler til.  
   Nu mangler vi bare nogen der kan reparere. Det vil være mindre 
husholdningsredskaber, radioer og lignende.  
  Vil du være med til at reparere? Så ring til Marie på tlf: 27398552. 
Så aftaler vi tid og sted. 

Reparationscafé på Havnen

Christianshavns 
Torv i trafikkaos


