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Rapport om havnetunnel køligt modtaget
Argumenterne for en regional vejforbindelse langs Artillerivej svækket
Efter knap tre års arbejde
kunne Havnetunneludvalget i sidste uge offentliggøre sin rapport om mulighederne for at lave en tunnel under Københavns
Havn til aflastning af de
centrale bydele for gennemkørende trafik.
Udvalget, som har bestået af embedsmænd fra
Trafikministeriet og Københavns Kommune, havde til opgave at analysere
konsekvenserne af at etablere en tunnel mellem
Søndre Frihavn og Refshaleøen.
Desuden skulle udvalget
belyse mulighederne for at
lave vejforbindelse fra tunnelen dels til Helsingørmotorvejen mod nord og dels
til Øresundsmotorvejen
mod syd.
Set med bryggebriller er
det sidste af særlig betydning, fordi Artillerivej på
forhånd var udpeget som
en mulig sydgående forbindelse.

Alternative
vejforbindelser
Udvalget fokuserer i rapporten på fire alternative
vejnet i tilknytning til tunnelen:
1) En cityring, hvor vejen
fra tunnelens Amagerside
føres rundt om Christianshavns Vold til Amager Boulevard uden etablering af
nye forbindelser til motorvejene. På Sjællandssiden udgør H.C. Andersens
Boulevard og voldgaderne
resten af ringen.
2) Som 1, men udbygget
med en nordgående forbindelse fra tunnelen til Helsingørmotorvejen.

3) Som 2, men udbygget
med en sydøstgående forbindelse langs Amager
Strandvej til Øresundsmotorvejen ved Kastrup.
4) Som 2, men udbygget
med en sydvestgående forbindelse langs Artillerivej
til motorvejen ved Sjællandsbroen (se illustration
herover).
Udvalget undgår omhyggeligt at anbefale det
ene alternativ frem for det
andet – eller om der overhovedet skal etableres en
tunnel. Rapporten opregner blot de tekniske, trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af
alternativerne.
For hver af de berørte
strækninger har udvalget
dog både undersøgt og prioriteret forskellige vejføringer. For den sydvestgående forbindelse har
man således set på to
muligheder (se illustration
til højre):

Dels en vejføring (SV1)
ad den nuværende Artillerivej, men med udretning af overgangen til Lossepladsvej.
Og dels en mere retlinet
vejføring (SV2), som følger
Artillerivej til Halfdansgade for derefter at dreje
langs Ballonparken ind
over den store græsplæne
og videre bag om børneinstitutionerne ind over den
fredede Amager Fælled
med udmunding i den sydlige del af Lossepladsvej.
I begge tilfælde er der
tale om firesporede veje.
Da Artillerivej i dag er tosporet, vil den i givet fald
skulle udvides mod øst på
de berørte strækninger.
For SV1 indebærer dette
blandt andet, at den forreste række kolonihaver i
Haveforeningen Bryggen
må fjernes.
Efter afvejning af fordele og ulemper ved de to
alternativer
anbefaler
udvalget SV1, hvis der
skal etableres en sydvestgående forbindelse.

Trafikberegninger
En del af udvalgets kommissorium var at undersøge, om der kunne opstilles en bedre model til
beregning af tunnelens trafikale konsekvenser end
den model, som blev
anvendt i rapporten »Trafikberegninger.
Københavns østlige omfartsvej
(havnetunnel)«, som Vejdirektoratet under Trafikministeriet udgav i april 1996.
Det har udvalget forsøgt, og resultaterne afviger markant fra de tidligere (se tabellen herunder).
Hvor 1996-rapporten reg-

Ringe opbakning

nede med, at en tunnel
med sydvestgående forbindelse ville medføre seks
gange så meget trafik på
Artillerivej i år 2010, som
hvis tunnelen ikke blev
etableret (47.100 biler/
døgn mod 7.800), peger de
nye beregninger “kun” på
en fordobling (19.300 mod
9.300).
Behovet for den sydvestgående forbindelse synes
således i dag at være væsentligt mindre. Samtidig
bidrager forbindelsen ikke
til at fremme tunnelens
hovedformål – cityringen
medfører en reduktion af
trafikken i Indre By med
ca. 35%, hvadenten der
etableres yderligere vejforbindelser eller ej, og de
10.000 ekstra biler på
Artillerivej modsvares af
et marginalt fald på en
række parallelruter.
Afvejer man dette imod
prisen i form af anlægsudgifter, støjgener, tabte kolonihaver m.m., er det vanskeligt at få øje på begrundelsen for den sydvestgående forbindelse.

Trafikberegninger (biler pr. døgn)

50% på
vinduespolering
til alle private gennem
hjemmeserviceordningen
Tidsbestilling
alle hverdage
ml. 14-16

Så er De træt af tåge,
så ring til Aage’S

Hverken i Københavns
Kommune eller i Trafikministeriet forekommer de
øverste politiske chefer
særligt varme på havnetunnelen.
Overborgmester Jens
Mikkelsen siger til JP
København:
»Det
er
afgørende, at en havnetunnel løser flere problemer,
end den skaber, og rapporten giver os ikke et ordentligt beslutningsgrundlag.«
Mikkelsen har desuden
tidligere på året fastslået,
at kommunen ikke har
penge til at medvirke til
finansiering af tunnelen,
og tilføjet, at selv om man
havde, var der andre opgaver, som havde højere prioritet.
Heller ikke trafikminister Sonja Mikkelsen (S)
virker begejstret. I en pressemeddelelse siger hun:
»Med offentliggørelse af
undersøgelserne er der nu
et grundlag for, at Borgerrepræsentationen og det
kommende Hovedstadens
Udviklingsråd kan overveje deres stilling til, hvorvidt det vil være fornuftigt
at investere i en havnetunnel, eller om der er andre
trafikinvesteringer
i
København eller i hovedstadsområdet i øvrigt, der
trænger sig mere på for at
løse de lokale og regionale
trafikopgaver.«
Og ministeren tilføjer:
»Borgerne bør heller
ikke holde sig tilbage i
denne fase, der altså vedrører om-spørgsmålet.«
Så indtil videre ligner
rapporten fra Havnetunneludvalget mest af alt en
ren pligtaflevering.
max

Tlf. 32 57 25 84

32 96 75 75

Vejstrækning
Havnetunnel
Knippelsbro
Langebro
Sjællandsbroen
Kalvebodbroen
Havnesnittet i alt
Artillerivej
Amagerbrogade
Amager Strandvej
Ørestads Boulevard

1992
0
29.600
63.500
37.400
52.600
183.100
7.300
14.300
6.200
0

1996-tal
2010 (a) 2010 (b)
0
54.000
41.100
20.200
107.700
68.200
47.100
53.200
83.200
89.000
279.100 284.600
7.800
47.100
27.600
17.600
7.200
7.500
33.700
18.700

1992
0
39.000
62.600
56.700
0
158.300
uoplyst
uoplyst
uoplyst
0

1999-tal
2010 (a) 2010 (b)
0
36.800
39.500
16.100
65.800
58.300
41.900
43.600
57.300
57.200
204.500 212.000
9.300
19.300
13.800
12.300
8.200
9.900
9.000
8.500

1996-tallene stammer fra »Trafikberegninger. Københavns østlige omfartsvej (havnetunnel)«, Vejdirektoratet, april 1996.
1999-tallene stammer fra »Havnetunnel i København«, Trafikministeriet og Vejdirektoratet, oktober 1999.

Kirken fylder
75 år
Kirkens 75 års-jubilæum
præger dette nummer af
Bryggebladet. Læs bl.a. om
kirkens historie og musikliv.

SIDE 6-7, 8 & 11

Fredes Gimle?
Gimles daglige brugere,
bryggeboere og mange
andre københavnere er i
dyb vildrede: hvor er man
om et halvt år?

SIDE 10

For første gang i Københavns historie afholdes der
en animationsfestival for
børn – i Amager Bio d. 2125. november.

SIDE 12

Hekla må
vente på
baner
Anlæggelsen af Heklas nye
baner på Lossepladsvej bliver et år forsinket.

SIDE 3

Ideer til plads
Kom med ideer til en grøn
plads i Bryggens hjerte!

SIDE 5

Ny café
Louise og Thomas Henrichsen har overtaget
Mokkens lokaler og åbnet
en ny café. Café St. Clare,
hedder den.

SIDE 8

Kolonnerne »2010 (a)« viser den beregnede døgntrafik i år 2010 uden havnetunnel.
Mitsumi CD-Brænder 4*4*24
Kr.: 1680,00
8 GB harddisk
Kr.: 880,00
Asus PII P2-99 Motherboard
Kr.: 890,00
19” Monitor
Kr.: 3.800,00
17” Monitor
Kr. 2.300,00

400 MHz Computer
PC CHIPS (ATX) 100 MHz
8 GB U-DMA Harddisk
32 MB 100 MHz SD-Ram
Minitower 1,44 MB Diskettedrev
8 MB AGP 3D Grafikkort
17” Digital Monitor
Keyboard & Mus
40 Speed CD-Romdrev
Lydkort & højttalere

Kr. 6.600,-

Kolonnerne »2010 (b)« viser den beregnede døgntrafik i år 2010 med havnetunnel og
sydvestlig vejforbindelse.

Der er bemærkelsesværdig forskel på Vejdirektoratets trafikberegninger fra 1996
og 1999. Ud over den stærkt nedjusterede beregning af trafikken på Artillerivej ved
etablering af en havnetunnel bemærker man forskellene for Ørestads Boulevard
og havnesnittet. I 1996 var presset på broforbindelserne en del af begrundelsen for
en tunnel, men nu er den samlede beregnede trafik på tværs af havnen efter etablering af en havnetunnel mindre, end hvad man i 1996 beregnede brotrafikken til
efter etablering af en tunnel.

Ø K O L O G I S K S L A GTER
v/ Allan Bo
Amagerbrogade 13 · 2300
København S
Telefon 32 54 01 23 · Mobil
21 43 13 31
Besøg vores hjemmeside:
www.allan-bo.dk
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Bryggebladet
beklager
I forbindelse med artiklen Forbudte mænd i
sidste nr. af Bryggebladet bragte vi et billede
af en mand på en hest
– et billede vi ikke
havde fået lov til at
bruge.
Som om det ikke var
nok, havde vi også
glemt at sætte fotografens navn under billedet. Vi undskylder og
iler med at fortælle, at
fotografen hedder:
Michael Madsen.
Bogstavet Æ findes
ikke når man surfer på
internettet, og det kan
derfor heller ikke indgå
i en net-adresse. Sætternissen – eller hans
kone – drillede i sidste
nummer, da vi i slutningen af artiklen Forbudte mænd bragte
adressen den rigtige er:
www.forbudtemaend.dk

Sluk lyset i Havneparken
Debat
Nu hvor Havneparken ligger mørk hen om aftenen,
synes jeg Københavns
Kommune skulle lade den
ligge sådan hele vinteren –
så kan de snottede 12-13års piger og drenge, der har
smadret al belysning og

toilettet få lov til at hygge
sig i mørke. Ingen af dem
har jo nogensinde været et
lys!! – for øvrigt er det dybt
godnat, at de stålrørsstænger, der er opsat er konstrueret som en stige – så da
behøver man ingen hjerne
for at finde ud af at klatre
op og smadre pærer!!!

Københavns Kommune
skulle heller aldrig have
bygget en rulleskøjtebane,
thi den har lokket uheldige
elementer til fra rensten af
København. De har alle
knald i låget!!
Men venlig hilsen
Johan Sahl

17. november 1999

De forbudte mænd
Debat
Der er nylig trykt en kalender med nøgne mænd
som blikfang. Målgruppen
er kvinder. Det særlige ved
modellerne, er deres kriminelle løbebane. Målet er at
opnå samfundets tilgivelse. Billederne er kunst.
Disse facts har været at
læse i stort set alle trykte
medier; Bryggebladet har
også givet spalteplads et
par gange; at man på
Bryggebladet holdningsmæssigt har været mere
tilbageholdende end i andre tilfælde synes jeg er
positivt.
Det, der ikke har stået
nogen steder, er f.eks. hvad
der er gjort af tiltag for at
opnå
dialog/tilgivelse,
andet end at sidde på bænken i det af dommeren
angivne tidsrum. Har man
f.eks. oprettet en fond til
fordel for de kriminelles
ofre. En fond som får sine
midler fra et evt. overskud
fra kalenderen?
Mit ærinde er ikke at
kriminelle skal gå rundt
med ludende, skyldtyngede skuldre sone deres forbrydelser til deres dages
ende. Tværtimod, og personligt tror jeg ikke på
fængselsstraf som den store åbenbaring; og at jeg
deler synspunkt med mange, kan ses af det faktum,
at der er betænkelig mange “stamgæster” i ventesalen for automatisk syndsforladelse: fængslet.
Årsagerne til disse “stamgæster” kan være mange, men hvis der er mange

rådgivere af samme standard som udgiverne Karim
og Johan, er der måske en
såkaldt naturlig forklaring.
I et interview udtales
det, at tilgivelse er ganske
ligetil, og det står der i
øvrigt også noget om i
Bibelen. Så skulle den sag
vist være uddebatteret.
Det er den bare ikke helt
alligevel; det er desværre
ikke noget ukendt fænomen at man bliver populær i medierne på grund af
sin kriminalitet. Ikke på
trods af. Der er et vift med
en vognstang til forskel.
Det kunne nemlig komme til at se ud, som om det
er helt legalt at bruge
andre mennesker som
middel til at opnå egne fordele. Enhvers ret til at føre
sig frem på andres bekostning. Den stærkes ret til at
tryne de andre. Skulle dette ophøjes til almengyldig
regel, må vi konstatere
anarki i samfundet.
Et billede fra kalenderen viser:
En langhåret, nøgen,
muskuløs mand sidder
højt til hest og ser ned på
os. Hesten er sort, ikke
hvid f.eks.; hesten styres/
tæmmes blot med en rem
om dens hals, ikke noget
med tømmer og bidsel hér;
ingen sadel, intet tæppe,
nøgen rytter på nøgen
hest; rytter/hest befinder
sig i skovbrynet, ikke på
den slagne vej vi andre
bruger, den er i baggrunden.
Dette billede er fyldt
med symboler som indike-

rer potens, magt, undertrykkelse, herredømme.
Hér er en særdeles selvstændig, myndig og stærk
mandsperson, som ikke
beder om tilgivelse. Han
kræver tilgivelse. Der er
ikke tale om et såkaldt
ligeværdigt forhold, men
en situation som giver to
valgmuligheder: underkastelse eller oprør.
Hvis d.herrer Karim og
Johan påstår ikke at kunne se dette, er der igen to
muligheder:
Enten omgås de sandheden ganske kreativt, eller
også bekræfter de mig i en
personlig hypotese om, at
lige så vel som børn ikke
bør have adgang til spidse
knive og skarpladte revolvere, er der grupper af
mennesker, som ikke bør
have adgang til medieverdenen uden opsyn.
Uden at have noget personligt religiøst hængeparti eller en løftet pegefinger
at gøre godt med, vil jeg
mene, at uanset hvilken af
de to førnævnte muligheder, der er den rigtige, kan
teologen og filosoffen K.E.
Løgstrups ord bruges:
»Den enkelte har aldrig
med et andet menneske at
gøre, uden at han holder
noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt,
en forbigående stemning,
en oplagthed, man får til
at visne, eller som man
vækker, en lede man uddyber eller hæver«.
J.H.
J.H. ønsker at være anonym, men navn og adresse
er redaktionen bekendt.

BRYGGENS BOWLING CENTER

CARVERY & BOWLING

Bryggen i gamle dage

FREDAG
SPIS HVAD DU VIL…
Der vil være mindst 3 af følgende slags steg: Helstegt svinekam provence,
marineret oksetyksteg, helstegt okse cuvette, lammekølle.
Som tilbehør fås følgende:
3-4 forskellige slags saucer, 3 forskellige slags kartofler, 3 forskellige slags
grøntsager, salatbord med 3 slags dressinger, hjemmebagt brød og smør.

INCL. 1 TIMES BOWLING: KR. 205,- PR. PERSON
INCL. 2 TIMERS BOWLING: KR. 255,- PR. PERSON
CARVERY UDEN BOWLING: KR. 160,- PR. PERSON
Der beregnes 11/2 time til spisning. Bestilling 14 dage før. Minimum 4 personer.
Depositum 50% skal betales før arrangement. Gældende fra d. 27/8-99 til og
med d. 12/11-99. Ret til ændringer forbeholdes.

Åbningstider:
man.-tors. 10-23
fre. 10-24
lør. 14-24
søn. 9-19
Islands Brygge 83E
2300 København S
tlf. 32 54 00 50
fax 32 54 10 08

Sporvogn var livsnerven
Linje 4 var livsnerven på
Bryggen. Det var det eneste offentlige transportmiddel fra 1933 og til ca.
1970’erne som kørte gennem Bryggen.
Sporvognen blev først
udvidet til at køre fra Langebro/Thorshavnsgade til
Njalsgade i 1933 og senere
i 1949 blev sporvognen forlænget til Halfdansgade.
Sporvongskonduktørerne
kendte folk på Bryggen og

vidste hvis man var sent
på den, og der var ivrig
snak til arbejdet i sporvognen.
Sporvognen havde endestation i Halfdansgade og
Svanemøllen i 1949.
Linje 4 var en af de
første sporvogne, som blev
erstattet af en bus og skiftede nummer til nr. 40. Da
Københavns Universitet
Amager blev bygget og
Njalsgade blev lavet om til

gade i stedet for en sti,
kom der flere busser til
Bryggen.
Sussie

Husk, hvis I har noget
materiale om Islands
Brygge, så venligst kontakt
Inger Christmas, tlf. 32 54
16 55 eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf. 32
57 12 47.
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Anlæggelsen af fodboldbanerne må udskydes på grund af affald.
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SuperBrugsen
Islands Brygge
FIRE RASKE BRYGGETILBUD

Coca Cola
Hekla-bane udskudt til
år 2001
Hekla må vente en hel sæson med at tage de nye
baner i brug: Byggeriet på
Lossepladsvej der skulle
sikre boldklubben Hekla to
nye baner til næste år er
nemlig stoppet. Der ligger
så meget vand på underlaget, at det har umuliggjort
videre anlæggelse.
– Vi har forsøgt at afvande området ved at lægge
forskellige dræn på banen.
Men der er simpelthen for
meget vand, fortæller
Flemming Bak, Vej- og
Parkafdelingen, til Bryggebladet, og han fortsætter:
– Der ligger megen
skrald under jorden. Det er
jo en gammel losseplads vi
bygger på – og al den uomsatte dagrenovation holder
på – og udskiller – vand.
Ligesom en badesvamp.
Nu har vi besluttet os for
at lade græsset så til
foråret, fremfor til efteråret som vi ellers havde
håbet.

mindst én vækstperiode
førend banerne kan tages i
brug. Altså først til næste
forår.

Endnu et år på
Kløvermarken
Københavns Idrætsanlæg,
der står for fordelingen af
banerne, tager forsinkelsen med ophøjet ro:
– Så må Hekla træne en
ekstra sæson på Kløvermarken. Der ér kapacitetsproblemer derude, men det
bliver først alvorligt om etto år og så har Kløvermarken dels fået nye baner, og
dels er der anlagt nye baner på Lossepladsvej, siger
Jan Ebers fra KI og
tilføjer: – Den endelige
banefordeling er ikke på
plads på Lossepladsvej, så
det er ikke 100% sikkert,
at Hekla kommer derud.

Vi afholder et møde her i
december med potentielle
klubber, heriblandt Hekla… Og eftersom de lokale
klubber skal top-prioriteres, er jeg overbevist om, at
Hekla kommer ud på Lossepladsvej. Desværre først
i år 2001.
Ørestadsselskabet gjorde sidste år krav på Amagerbro Idrætsanlæg, ved
Røde Mellemvej. Her har
Sundby Boldklub hidtil
haft til huse. Nye baner
måtte findes til Sundby
Boldklub, og valget faldt
på Kløvermarken. Det
krævede dog en udvidelse,
sådan at Sundby Boldklub
stadig kunne råde over
fire 11-mandsbaner. Det
problem er nu løst ved, at
der til efteråret placeres
én kunstgræsbane på
Kløvermarken og to 11mandsbaner ved Lossepladsvej.
tkj

alm. eller light

2995

3 stk.

+ pant

1,5 l.

Carte d’or
1 ltr.
Flere varianter

1995

pr. stk.

Entre Cote

80,-

Bøffer
Ca. 800 g.

Foråret er mest
velegnet
Hvad er gået galt?
– Ingenting, ud over at
vejret ikke var med os og
at jordbunden er ekstrem
ujævn på grund af den tidligere losseplads.
Efterårsvejret har da
ikke været specielt fugtigt –
og I var vel klar over det
med at I bygger på en gammel losseplads?
– Jo, det er rigtigt nok.
Men vi havde nok forregnet os med, hvor meget
vand der er. Og foråret er
nu engang det bedste tidspunkt til at få det overskydende vand til at fordampe.
Kommer de færdige baner så til at stå under vand
hvert år ved denne tid?
– Nej, det skulle de ikke
gøre. Når først vi har fået
strøget en halv meter jord
på, efterfulgt af muld – så
kan vi udføre de nødvendige dræningssystemer. Og
så skulle der ikke være
nogle problemer med at
lade det nysåede græs stå
og vokse sig stærk, siger
Flemming Bak, der understreger, at græsset skal stå

Peter Lund
Hairdresser

Reykjaviksgade 2

Tlf. 32 96 00 22

Skal du med?
Bryggens Grønne Guide inviterer på udflugt til
Hyldespjældet i Albertslund.
Vi skal se et vaskeri der genanvender vand og få
gode ideer til vandbesparelser.
Paul Markussen er guide.
Turen er onsdag den 1. december fra kl.18-21.30.
Der er fællestransport fra Beboerhjørnet, Leifsgade 7.
Tilmelding
til Bryggens
Grønne Guide,
32 96 97 28
inden den
25. november

Platinum
Rødvin/hvidvin
Californien
75 cl.

99,-

4 stk.

Tilbudene gælder kun i SuperBrugsen Islands Brygge og kun
torsdag, fredag & lørdag i uge 46 (dvs. t.o.m. lørdag d. 20/11).

Der tages forbehold for trykfejl.

Njalsgade 25-27

Tlf. 32 57 95 11
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Thorshavnsgade 21
ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS

Kontor:
Café:
Fax:

tlf. 32 95 13 94
tlf. 32 57 51 01
tlf. 32 57 02 95

Bliv styrket!
Vær klar til julens kaloriebomber og kom i
Gimles motionsrum – også for piger/kvinder.
Du kan bruge motionsrummet, sandsynligvis Danmarks
billigste, i hele åbningstiden i Gimle. Styrk uden
instruktion til en meget rimelig pris.
Ring om detaljer.

Lørdag 20/11 kl. 13-23

ÅBENT HUS
opvisninger · dans · åbne værksteder
optræden · Cora · DIONE BAND
Menu i cafeen fra kl. 17.30
Gratis saftevand, kaffe, te m.m. hele dagen

Fredag d. 26/11 kl. 18 - 03
Ekstraordinær fusion
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Mød
dr. Lyd

Juledekoration

Vi tilbyder nu endnu et
arrangement i bibliotekets
lille projekt “SE - SYNG LYT - LEG”. Denne gang
får vi besøg af Dr. Lyd, som
kan konsulteres enten
kl.9.30 til 10.15 eller kl.
10.45 til 11.30 Onsdag
d.24. november.
Dr. Lyd tager kun imod
“patienter” mellem 3 og 6
år og deres forældre og det
er nødvendigt at bestille
tid Senest tirsdag d.23.11.
på tlf. 33 66 32 20.
Men hvem er Dr. Lyd og
hvad laver han mon !?
Man kan godt høre en
lyd - men kan man også se,
smage,mærke eller lugte
en lyd? Dr. Lyd undersøger
fænomenet, og giver svar i
musikshowet:
Så
du
lyden?.
Dr. Lyd er ikke læge.
Han er en forsker, der
undersøger lyde. Dr. Lyd er

den eneste af sin art i landet, og åbner alle vores
sanser for at opleve lyde.
“Så du lyden ?” er et show,
hvor facts blandes med
sang, musik og røverhistorier, og børnene inddrages
i forskellige “forskningsprojekter.

Bogforum
At bogen stadig lever og
har det godt, samtidig med
at nye elektroniske medier
er på fremmarch, kan man
forvisse sig om ved at
besøge den årlige bogmesse i Forum.
BogForum, der afholdes
for 8. gang, afholdes den
19.-21. november. Hent dit
katalog på biblioteket og
læs mere på Internettet på
www.bogforum99.dk.

Ganske vist står julen ikke
helt for døren endnu, men
det er ikke tidligt at begynde at tænke på at pynte op.
Det kan du få inspiration til på biblioteket, hvor
blomsterdekoratør Birgitte
Nielsen
holder
åbent
værksted og viser, hvordan
man laver de flotteste juledekorationer.
Mød Birgitte på biblioteket onsdag den 24. november mellem klokken 16-19.

Internetkursus
Du kan endnu nå at melde
dig til bibliotekets gratis
undervisning i Internet for
begyndere. Der er stadig
pladser tirsdag den 23/11
kl. 16-18 og mandag den
29/11 kl. 19-21.

Besøg Gimle mens du kan
Kom til Gimle’s Åbent Hus
lørdag d. 20/11-99 kl. 13 23. Der er fri entré. Måske
er det Gimle’s sidste Åbent
Hus – overhovedet! Tænk
engang…

Gimle’s fremtid er på
grund af store byggeplaner
mere end usikker. Sker der
ikke mirakler, rives Nordens største medborgerhus
ned efter d. 1/6-2000. Grib,

også derfor, chancen for at
se hvad det er Gimle bliver
brugt til i det daglige. På
lørdag er der opvisninger,
åbne værksteder, musik
dans m.m. Programmet er:

Program for GIMLES Åbent Hus
LØRDAG d. 20/11 kl. 13 - 23. Fri entré
cirka-tider
kl. 12
stuen

Caféen åbner

kl. 13-16

stuen

Bryggens Børneatelier – absolut for børn

visuel koncert og

kl. 13-17

2. sal

Værkstederne er åbne – tekstil og keramik, også for børn

TanGoNatbal

kl. 13-17

2. sal Croquisudstilling – af tirsdags-, torsdag- og søndagscroquisholdene

kl. 14-17

1. sal Åbent Hus i Bryggens Pensionistforening – der spiller billard og
kort og leger med computere

kl. 15

2. sal - K II
International Budo Academy – opvisning i kampsport og
kampkunst, også for børn

kl. 15,30

1. sal - K I
hold elever

Moderne cubansk danseteknik – præsentation med et

kl. 16

2. sal - K II

Bryggegymnastikken – afslappet og sjovt, men det virker

kl. 16,30

café’en Bryggekoret – synger udvalgte sange

kl. 17

café’en Crihalma – opvisning i Balkandanse

kl. 17,30

café’en Sublim og varieret Dinnerunderholdning

kl. 19

café’en Raqs Sharqi – Orientalsk Dans, optræden med gruppe og solodanse

kl. 19,30

café’en Cora – synger vidunderligt

kl. 20

café’en Dione Band – varme garvede venner fra Christianshavn og
Ballonparken med ballader, kærlighedssange og rock. Dione Band’s
fremadstormende karriere er funderet i Gimle’s øverum.

TangoOrkestret
Entré 90 + gebyr. I dør: 120

BILLETNET 70 15 65 65
Fra kl. 18: Argentinsk menu, vine og tangolysbilleder

Fredag 3/12 kl. 20

fri entré

Ivan Drever &
Duncan Chisholm

»Roots of Wolfstone«
Fra kl. 18: Skotsk menu á 35 kr.

Menu i Café’en fra kl. 17.30. Gratis saftevand, kaffe, te m.m. hele
dagen.

POOL

PINBALL

FODBOLDSPIL
Julegaven til manden/kvinden der har alt
Køb et gavekort til alm. fodbehandling i december og få 10% rabat.

Pris kr.1 7 8 , - normalpris 210,-

Åbent hver dag kl. 12 – 23

Søndag kl. 13 – 18

KLINIK FOR FODTERAPI
Anne Jensen
Egilsgade 28 kld. tv. 2300 København S
32 54 16 66 · Åbent mandag til torsdag

BOLIG SØGES
Fremleje – leje –
andel – alt på
Bryggen har
interesse.
Henvendelse:
tlf. 32 95 23 80
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Beboerkonkurrence – en grøn plads i Gunløgsgade!
Kom med ideer til en plads i Bryggens
hjerte! Du kan bruge grundplanen,
skrive, tegne, male, modellere eller
fotografere dine ideer til den grønne
plads. Et antal dommere – her fra
Bryggen – vil vælge de bedste forslag
og belønne dem med gode gaver.

Hvad går det ud på?
I mange år har bryggeboere snakket om og lagt planer for en plads i hjertet af
Bryggen. Der drejer sig om
gaderne rundt om legeplads og boldbane i Gunløgsgade.
Bryggens Grønne Guide
og Agendagruppen er blevet bedt om at ruske op i
ideen og få gjort drømmen
til virkelighed sammen
med alle de bryggeboere,
der vil være med. Første
skridt var et møde med
beboerforeninger i andels, ejer- og lejerboliger, der
ligger op ad området. Folk
var positive, så nu skal der
arbejdes videre med ideen.
Derfor håber vi, at mange
bryggeboere vil være med
til at give et bud på, hvordan en plads kunne se ud.

Den grønne plads
Ideen om at lave en plads i
hjertet af Bryggen – rundt
om legepladsen i Gunløgsgade – blev født for omkring ti år siden. Gaderne i
kvartererne omkring legepladsen blev gjort til
stillegader – med bump og
træer for at dæmpe trafikken. Som kronen på værket forestillede man sig, at
gadearealet omkring legepladsen blev lukket for
trafik og lavet til en plads.
Meget gerne en grøn plads,
der kan være et åndehul
for såvel menneske- som
dyreliv.
Bryggen har ikke så
mange offentlige opholdsarealer, hvor livet kan
udfolde sig, uden at man
skal holde øje med trafik.
Men hvorfor en plads lige

netop her? For det første
fordi området faktisk er
Bryggens centrum. For det
andet fordi det er et af de
steder på Bryggen, hvor
der er sol i mange timer
hver dag. Forskellige dele
af pladsen har sol på forskellige tidspunkter, og vi
skal hen i oktober før skyggerne falder tidligt.
For det tredje er her en
legeplads. Ved at fredeliggøre området omkring legepladsen vil de større
børn få mere frihed til at
færdes sikkert. Legepladsens brugergruppe som
består af institutioner,
forældre og lokalråd på Islands Brygge er i øvrigt gået i gang med at arbejde på
forberinger af legepladsen
og vil lave et idékatalog.
Har du ideer til legepladsen, må du gerne tage dem
med i dit forslag.
Kan du finde andre gode
grunde til at lave plads?
Giv dit bud på en grøn
plads eller enkelte ideer til
Bryggens Grønne Guide.

Hvor er vi nu?
Lokalrådet, Den Grønne
Guide og Agendagruppen
er i gang med at undersøge
forskellige muligheder for
at lave en plads. Blandt
andet har vi forsøgt at finde ud af, hvad kommunen
vil gå med til. F.eks. om vi
kan spærre af for trafik. Vi
har fundet ud af, at det er
muligt at lave »opholds- og
legegader« rundt om pladsen. Det er gader hvor
biler skal færdes på de
gåendes betingelse, og
hvor man maksimalt må
køre 15 km. i timen. I den
sidste melding lyder det

Vil du deltage? – Sådan gør du
Du kan bruge grundplanen ovenfor som
udgangspunkt, evt. hente en i et større format hos den Grønne Guide i Beboerhjørnet.
Du kan udarbejde dit forslag præcis som du
selv vil. Du er også velkommen til bare at
komme med enkelte ønsker og ideer til den
grønne plads.
Dit bidrag skal afleveres til
Den Grønne Guide i Beboerhjørnet,
Leifsgade 7, inden 7. januar år 2000.

Derefter vil et dommerpanel (bryggeboere)
inden 21. januar 2000 udvælge de tre bedste
forslag, som vil blive præmieret. Resultatet
vil blive annonceret i det følgende nr. af
Bryggebladet (i slutningen af januar eller
begyndelsen af februar år 2000).
Alle indkomne forslag vil blive udstillet i
Beboerhjørnet.
Rigtig god fornøjelse!

også, at »Spærring af
Leifsgade kan principielt
lade sig gøre.«
Efter det første møde
med boligforeninger omkring pladsen blev det
klart, at foreningerne ger-

ne vil have en konkret
plan for pladsen at tage
stilling til. Vi har fået nogle landskabsarkitekt-studerende til at lave en plan,
hvor pladsen kan udvikle
sig i etaper, alt efter hvad

Før Islandshus blev opført, lå den populære Bergthora Bio på stedet. For
enden af biografen lå en
trælasthandel og en lille
smøge, hvor studenterne
solgte juletræer i sæsonen.
I Leifsgade på et af hjørnerne ud for boldpladsen
lå en aviskiosk, der blev
flittigt besøgt. I de lokaler,
hvor Beboerhjørnet nu har
til huse, lå der før i tiden
en grønthandler. Senere
blev stedet til møbelforretning. Derefter rykkede
Bryggebladet ind med Folmer som redaktør.
I begyndelsen var gaderne omkring pladsen oplyst
af gaslygter (se foto), og
der var næsten ingen trafik. I mange år var det en
tradition, at børnene lavede optog gennem gaderne
på børnehjælpsdagen og til
fastelavn.

Et kig ned ad Leifsgade mod Njalsgade, ca. 1916. Til højre ses Bergthora og til venstre et havehus på det, der i dag er legeplads.

økonomien og virkeligheden tillader. Bryggeboernes ønsker og ideer skal
inddrages i planen.
Vi vil gerne invitere alle
boligforeninger på Bryggen til at være med i pro-

jektet. Det handler jo om
et offentligt rum til glæde
for hele Islands Brygge,
selvom nogle bor tættere
på det end andre (ligesom
Havneparken).

Pladsens historie
Af Sussie Paddison,
Lokalhistorisk Forening
Fra 1906-1915 ca. var
området dækket af græs,
der voksede på den opfyldte grund.
Senere kom der kolonihaver til med små hjemmelavede huse. I begyndelsen af 1920, da husene
omkring pladsen var bygget og gaderne skabt, blev
kolonihavehusene fjernet,
og der hvor boldbanen er
nu, lavede man en trafiklegeplads, hvor børnene
kunne køre rundt i små
biler med pedaler.
Midt i 20’erne blev trafiklegepladsen omdannet
til boldbane, hvor der var
skøjtebane om vinteren,
når temperaturen stod på
frostgrader. Den lille legeplads blev også skabt
omkring 1920. Den starte-

de ud med en sandkasse,
gynger og et kolbøttestativ.
Gennem tiden er boldbanen blevet brugt til fælles
arrangementer for bryggeboerne. I 1970’erne arrangerede Bryggegrupperne
loppetorv og fest, senere
har Bryggens Virkelighed
benyttet stedet som ramme om en hyggelig folkeog kulturfestival.
Og området udenfor legeplads og boldbane:
I 1960’erne blev den store grå betonbygning v. Isafjordsgade,
Islandshus,
opført. Meningen var, at
bygningen skulle fungere
som motel med gode parkeringsmuligheder
og
mange små 1-værelses lejligheder. Kommunen afviste denne idé og krævede,
at lejlighederne i stedet
skulle bruges til almindelige boliger.

BRYGGEBLADET

6

17. november 1999

Børnekoret synger til
Lucia-fest.

Sokkelund Sangkor
er grundstammen i
Tivolis Koncertkor.
Koret har tidligere
sunget i Hans Tausens Kirke. Se i øvrigt
side 8!

Musikken i Hans Tausens Kirke
I forbindelse med Hans Tausens kirkes 75års jubilæum vil det være naturligt at
fortælle lidt om det musikliv, der har udfoldet sig inden for kirkens mure i disse mange
år. Forfatteren til det følgende har været ansat som organist i kirken siden 1976, og har
som sådan været ansvarlig for de koncerter, der har fundet sted i kirken i den
mellemliggende tid.
Hvilken musik der har
været spillet tidligere, er
nok et historisk studium
værd, men da vi ved, at
kirken fik sit orgel fra
Marcussen og Søn i 1924,
og vi samtidig kan se, at en
række fine organister har
haft ansættelse – bl.a. Valdemar Hansen, senere
organist i Vor Frelsers kirke – er det oplagt at gå ud
fra, at en række traditionelle kirkekoncerter med
orgel og sang har lydt fra
pulpituret.
Hvornår er der rent faktisk musik i kirken? Det er
der såmænd hver dag, idet
der næsten altid er en eller
anden musiker fra sognet i
gang med at øve, enten
organisten, en sanger, pianist, tubaist, fløjtespiller
eller måske et kor.
Men ellers – hvornår er
der officielt musik i kirken
– ja, det er der naturligvis
først og fremmest i forbindelse med gudstjenesterne, hvor musikken skal tjene ordet, hvor salmesang,
liturgi og orgelspil gerne
må gå op i en højere enhed.
Der er en løbende frodig
debat vedrørende denne
»enhed«, og Bryggens
menighed har i de sidste

Herman D. Koppel.

gere – fortrinsvis musikstuderende – ved enhver,
der har sin gang på stedet.

Kammerkoret Musica.
år deltaget i gudstjenester
med både klassisk og rytmisk musik, hvor de
udøvende musikere har
været, og er, uddannet i at
spille netop dén slags
musik, der er i brug den
pågældende dag.
I tilbageblikket er det et
ganske mangfoldigt billede, der tegner sig, når man
forsøger at erindre sig nogle af de mange koncerter,
der har fundet sted, hvoraf
en enkelt koncert om året
er tilrettelagt i samarbejde
med Amager Musikfestival.
Orgelkoncerter med soli-

ster som domorganist
Niels H. Nielsen på det
gamle orgel, som han
elskede, selv om det var
aldeles nedslidt. Og – på
det nye velklingende orgel
fra 1987, ligeledes Marcussen og Søn – Jan Hora fra
Prag, som spillede i 1989
få uger før Murens fald,
Stender fra Lübeck – for
ikke at tale om Flemming
Dreissig fra Danmark.
Korkoncerter har altid
haft et stort publikum, og
her kan jeg blot nævne, at
bl.a. Sokkelund Sangkor –

Dorte E. Larsen.

der for øvrigt står for en
særopførelse af Händels
Messias den 5. december i
år, Musica Ficta og sågar
Københavns Drengekor og
Konservatoriets Børnekor
har gæstet kirken.
Hver mandag arbejder
Kammerkoret Musica i
menighedssalen – koret
medvirker ved jubilæumsgudstjenesten 1. søndag i
advent – og hver torsdag
eftermiddag er det Hans
Tausens Børnekors stemmer, der fylder rummet. At
kirken til stadighed har
ansat en fin kvartet af san-

I 1980 anskaffede kirken et fint gammelt Blüttnerflygel. Her har så fornemme pianister som f.
eks. Herman D. Koppel
spillet – Valeria Zanini,
Ole Kock Hansen og Sergei
Terentiev i nyere tid.
Mange forskellige ensembler, strygere, blæsere,
kammerorkestre, et enkelt
brassband plus naturligvis
undertegnede, har muciseret igennem årene. Musikken har strakt sig gennem
århundrederne fra den tidlige gregorianske kirkemusik op til og med vort
århundrede.
Nævnes må koncerterne
med henholdsvis Etta Cameron, Pierre Dørge og
Niels Henning Ørsted Pedersen i begyndelsen af

halvfemserne. Det var
utroligt tilfredsstillende at
kunne præsentere nogle
koncerter med rytmisk
musik på et plan, der kunne måle sig med niveauet
for det klassiske, og sjovt,
at det lod sig gøre.
I det hele taget er begrebet kvalitet naturligvis
kodeordet for, hvorledes
jeg sammensætter koncerterne, hvadenten det drejer sig om geistlig eller
verdslig, klassisk, rytmisk,
gammel eller nykomponeret musik, store koncerter
i kirken eller mindre koncerter ved diverse møder i
menighedssalen. Det er
min erfaring, at et bredt
udsnit af Bryggens beboere har værdsat dette kvalitetskrav ved ganske enkelt
at være til stede, lyttende
og deltagende.
Britta Bugge Madsen

Niels Henning Ørsted Pedersen.
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Uddrag af Kirkens historie
Omkring det sidste århundredeskifte år 1900 begyndte man at udvide
Københavns havn mod syd
og at fylde arealet op nord
for Artillerivej og skabte
derved Bryggen som vi
kender den i dag.
Karré efter Karré blev
opført, og det begyndte at
myldre med bryggeboere.
Islands Brygge hørte
dengang til Christians
Kirkes sogn, men Christianshavns vold lå som en
spærring, og ønsket om
egen kirke i eget sogn voksede frem.
I 1912 henvendte kommunelærer Norma Hansen
sig til det københavnske
kirkefonds sekretær pastor Seidelin om, at en kirkesag måtte blive taget op
på Islands Brygge.
Samme år på kirkefondets gamle indsamlingsdag, store bededag, skulle
hele indsamlingen i anledning af kirkefondets 25 års
jubilæum gå til bygning af
en kirke, og da Christians
Kirkens sogn var vokset til
10.000 mennesker, som
kirkefondet anså for en
passende størrelse for et
københavnsk sogn, så kunne en sogneudskillelse
komme på tale. Derfor gik
hele det indsamlede beløb

Menighedshus med kirkesal, 1915-1924.
til kirkesagen på Islands
Brygge.
Året efter i 1913 blev
Axel Quistgaard hjælpepræst ved Christians Kirke med den særlige opgave
at virke på Islands Brygge.
Han indbød til menighedsmøde, hvor man gik igang
med at oprette et menighedssamfund. Han blev
senere Hans Tausens Kirkes første sognepræst og
virkede lige til hele kirken
stod færdig.
I Anna Poulsens børnehave fik man lokaler til at
holde menighedmøder i.
På det første menigheds-

møde i 1914 blev Hans
Tausens Kirkes første kapellan Gudmund Sort
ansat, og sammen med
ham blev der lavet en
rundskrivelse til alle beboere på Islands Brygge om
at tegne sig for et bidrag til
det, der skulle blive sognet
kirke. På dette møde tegnedes der 1000 kr.
Nu gjaldt det så at finde
stedet hvor kirken skulleligge. Et af forslagene gik
ud på, at kirken skulle
bygges som en del af en
karré mod Artillerivej.
Men den 4. maj 1914
købte man af havnevæse-

net den grund hvorpå kirken ligger i dag. Om grunden hedder det i skødet, at
den af Københavns havnevæsen er blevet til ved
opfyldning i henhold til
paragraf 1 i lov nr. 77 af 3.
april 1900.
Som arkitekt for kirken
havde man henvendt sig
til arkitekterne Frederik
Appel og Kresten Gording.
Kirken skulle bygges
som en tre-trins-raket, og
man begyndte med at bygge menighedshuset, hvori
stueetagen blev indrettet
som kirkesal.
Den 5. april 1915 blev
grundstenen lagt, en kampesten fundet i grunden,
og over den er muret et
kors af mursten hentet fra
Nikolai Kirke, hvor Hans
Tausen i sin tid prædikede
reformation.
Den 10. oktober 1915
blev menighedshuset indviet, og dermed stod den
første kirke på Islands
Brygge.

Den blev taget i brug til
gudstjenester og kirkelige
handlinger og al anden
mødevirksomhed: Menighedsmøder, foredrag, bibeltimer, karrémøder, søndagsskole og spejdere.
Den havde kostet 42.000
kr., hvoraf sognet havde
givet 12.000 og en indsamling blandt præster 30.000
kr.
Den 1. januar 1916 blev
Islands Brygge udskilt fra
Christians Kirke sogn som
et selvstændigt sogn.
Et år efter menighedshusets indvielse nåede
man så langt, at man kunne erhverve en klokke.
Store Bededag den 3.
maj 1917 ringede klokken
for første gang ophængt i
en klokkestabel udenfor
kirken.
På menighedsrådsmødet
den 18. november 1918
vedtog man, at nu skulle
der tages fat igen på indsamling af penge til fuldførelse af resten af kirken.

Store Bededag
d. 3. maj 1917
ringede klokken for første
gang.

Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, Islands Br ygge
20.-21. november

JUBELSEMINAR
med biskop Erik Norman Svendsen, professor Martin Schwarz Lausten,
journalist Ejvind Larsen, lektor Carsten Breengaard og lektor Geert Hallbäck i anledning af, at Hans Tausens Kirke fylder 75 år og Jesus 2000:

Kirken
19241936

Lørdag den 20/11 kl. 13.00
Lektor i Ny Testamente, Geert Hallbäck:
Jagten på den historiske Jesus – et problematisk projekt
14.00
Lektor i religionshistorie, Carsten Breengaard:
Kirken & Jesus – et forsøg på at finde den historiske Jesus
Kaffe (à ca. kr. 10,-)
15.30:
Journalist ved “Information”, Ejvind Larsen:
“Den langtidsledige tømrersvend fra Nazaret,
solen, regnen & Shakespeare”

Søndag den 21/11 kl. 11.00
Gudstjeneste med biskop Erik Norman Svendsen
frokost (à ca. 25,-)
13.15:
Professor i kirkehistorie Martin Schwarz Lausten
“Hans Tausen og Jesus”
om Jesus-skikkelsen hos de danske reformatorer
Seminaret arrangeres af Hans Tausens Kirke og
Studentermenigheden på Amager
Der er gratis adgang
Den fuldendte kirke, 1. november 1936

Ved samme møde omtaltes
for første gang den fare der
kunne være, for at industribyggeri kunne lægges
kolds op af kirken. Den
havde indtil da ligger for
sig selv med ubebygget
jord omkring sig. Dette førte til, at man den 14. marts
1919 købte den jord, der
omgav kirken, og året
efter, at man oprettede
Hans Tausens Kirkes hjælpekreds med det formål at
sikre kirkens omgivelser
og virke med til kirkens
forskønnelse. Man drømte
om, at grunden kunne bruges til præstebolig, børnehave, vuggestue, diakonissebolig og meget andet.
Der kom til at ligge en
præstebolig og en kirkehave, men først kom de små
butikker i Halvdansgade
og garagerne i Snorresgade. Med bygningen af
præstegården blev grunden tilskødet kirkens
grund.
Langsomt og sejt gik
indsamlingen i gang samtidig med, at man fik udarbejdet de endelig tegninger, der kunne bygges
efter.
Og den 27. marts 1923
blev grundstenen til kirkeskibet lagt af en af efterkommerne efter
Hans
Tausen, stiftprovst Henry
Ussing. Den kan ses under
prædikestolen.
Den 1. søndag i advent
1924, den 30. november,
blev kirkeskibet indviet af
biskop Oatenfelt.
Der havde ikke været
råd til tårnet, det måtte
vente. Først gik man møjsommeligt i gang med at
forvandle kirken fra at
være en kirkefontskirke til
at blive en selvejende kirke. Og det lykkedes i april
1929 ud fra en overenskomst oprettet mellem det
københavnske kirkefond
og Kirkeministeriet gående ud på, at såfremt den
lokale menighed selv havde skaffet halvdelen af kirkens byggesum, så kunne
det lade sig gøre. Kun tre
kirker opfyldte denne betingelse, blandt dem var
Hans Tausens Kirke.
Nu begyndte man så
småt at koncentrere sig
om at samle ind til den sidste etape: bygningen af
tårnet.
Man lavede bl.a. små
tårne i pap som sparebøsser, og de kom til at stå i
1200 af sognets hjem og fik
virkelig gang i indsamlingen.
På det tidspunkt nærmede man sig jubilæumsåret for reformationens
indførelse i Danmark, hvor
netop Hans Tausen havde
været den store igangsætter, og man ville gerne, at
kirken, som bar hans
navn, kunne stå fuldt færdig også med det planlagte
tårn.
Det lykkedes, og den 1.
november 1936 kunne kirkens tre klokker kalde sognets beboere til en fuldendt og med stor offervilje
gældfri og selvejende kirke.
Uddraget af kirkens
historie er hentet fra
pastor Fritz Lerches jubilæums skrift fra 1949.
Bjarne Fabritius Petersen.
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Julle’s Køreskole
v/ J. Schmidt
★
★
★
★
★
★
★

Ny grøn medborger

M/K kørelærer
Speciale ordblinde og nervøse
Garanti for ankenævn
Medlem af Dansk Kørelærerunion
Eget teorilokale på Bryggen
Egen bane og køreteknik på Amager
Ring og få tilsendt en brochure

TLF. 32 59 95 73

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Louise og Thomas Henrichsen foran nyåbnede Café St.
Clare.

I uge 47 (start mandag den
22.11.1999) vil man kunne
se mænd i arbejdstøj, der
brækker asfalt op og graver ved sandkassen.
Graver de mon efter
guld?
Leder de efter arkæologiske fund?
Skal vi mon have en
minimetrostation lige der?
Svaret er: Ingen af delene.
Derimod får Bryggen en
ny grøn medborger, et
kastanjetræ, som ungerne
og medarbejderne har
ønsket sig i lang tid. Det er

Nye caféindehavere ved
Havneparken
Med skummende fadøl og
lækre sandwich slog Louise og Thomas Henrichsen
lørdag d. 13. november
dørene op for deres nye
Café St. Clare på Islands
Brygge, tidligere Café
Mokken.
Cafeen er blevet renoveret og fremstår nu i lette
lyse farver, og humøret er i
top hos Louise, som vil stå
for menuerne. Man kan
blandt andet købe traditionel sandwich, lækker salat

med varmristet, marineret
kylling med pinjekerner, en
ratatouilie gratin med italiensk brød, et bryggeskud
med to fiskefileter, asparges, rejer, kaviar og dressing. Til sødt&godt er der
for eksempel hjemmelavede kager og italiensk is.
Som noget nyt på Bryggen
serveres der hver søndag
brunch mellem 10-15. Café
St. Clare har åbent søndag
10-22, mandag til fredag
12-24, lørdag lukket.

GUDSTJENESTER
Sønd. 21/11 kl. 11:
Biskop Erik Normann
Svendsen.
År 2000 seminar.
Onsd. 24/11 kl. 14.00:
Hans Anker Jørgensen.
Onsdagsmøde. Film ved
og med Kirsten Bang:
»Gensyn med Østgrønland«.
Sønd. 28/11 kl. 11:
Bjarne Fabritius. Advent og
Hans Tausens Kirkes 75års fødselsdag.
Tirsd. 30/11 kl. 19.30:
Hans Anker Jørgensen.
Studentergudstjeneste.
Emne: »Pressefoto og
etik« ved Karsten Fledelius

Julehjælpen
1999
Ansøgningsskemaer til
julehjælp kan afhentes på
kirkekontoret, Halfdansgade 6. Julehjælpen gives
i form af naturalier.
Sidste frist for indlevering af skemaer er den
10. december 1999.
Menighedsplejen på
Islands Brygge.

OBS!

KIRKEBIL

OBS!

Gangbesværede kan få
kørelejlighed til alle
arrangementer i kirken.
Henv. senest dagen før
på tlf. 32 57 41 96.

en hestekastanje, der vil
stå og lyse med hvide
blomster om foråret, som
kan skygge for den bagende sol om sommeren og
kaste sine frugter om efteråret.
Det er et rimelig stort
træ, som flytter ind på
Bryggen: 5-6 m. i højden og
25 cm. rundt om stammen.
Det er en gave fra Københavns Kommune til
børnene og alle os andre på
Islands Brygge.
Vi håber, at kastanjen
vil komme til at trives, og
at I vil tage godt imod den.

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

Arrangementer i kirken:

Jubelseminar

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

75 års
fødselsdag

Lørdag d. 20. november
13.00
Lektor i NT Gert Hallbäck: Spørgsmålet om den historiske Jesus. Den
første, anden og tredje jagt på den
historiske Jesus. Og en personlig
melding om projektet.

☎ 32 57 41 96

Søndag d. 5. december,
2. søndag i Advent
16.00 Fødselsdagskoncert: Händels
Messias. Sokkelund Sangkor, Dirigent Morten Schuldt-Jensen, solist:
Gisela Stille, liturg Helene Dam.
Entré 50,00 kr.

PAUSE

Søndag d. 21. november
11.00
Højmesse med biskop Erik Norman
Svendsen
FROKOST
13.15
Professor i kirkehistorie Martin
Schwarz Lausten: “Hans Tausen og
Jesus”. Om Jesusskikkelsen hos de
danske reformetorer.

SOGNEPRÆST
Bjarne Fabritius Petersen
midlertidig adresse:
Hans Tausens Kirke
Halfdansgade 6, 1.
2300 København S
Tlf. 32 57 56 98, som
viderestilles
SOGNE- OG
STUDENTERPRÆST
Hans Anker Jørgensen
Snorresgade 9, 2300 S
Tlf. 32 54 03 94.
Træffes hjemme onsdag 11-12,
torsdag 17-18 og fredag 11-12.
Træffes på Kbh.s Universitet
Amager: tirs. + tors. kl. 11-12,
tlf. 35 32 80 17

14.00
Lektor i religionshistorie Carsten
Breengaard: “Kirken og Jesus”. Et
forsøg på at finde den historiske
Jesus.

15.30
Skribent Ejvind Larsen, Dagbladet
Information: “Solen og regnen, den
langtidsledige tømrersvend fra
Nazaret, Shakespeare og samfundet”. Om Jesu betydning. En trosbekendelse.

KIRKENS KONTOR
Kst. kordegn Helen K. Riis,
Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 57 41 96.
Kontorets ekspeditionstid:
Hverdage kl.10-13 samt
tirsd. kl.10-18. Lørd. lukket.

KIRKETJENER
Peter Hermansen
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.

Pauline Kehlet

ORGANIST
Britta Bugge Madsen,
Puggårdsgade 15, 2. tv.
1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55.

Søndag d. 28. december,
1. søndag i Advent
11.00
Festgudstjeneste med
Kammerkoret Musica,
dirigent Roland Haraldson,
solist Pauline Kehlet,
kirkens kor: Pauline Kehlet,
Dorte Tofte-Hansen, Nishiki Sano,
Thomas Demidoff,
trompet Rikke Øland,
organist Britta Bugge Madsen,
prædikant Bjarne Fabritius
Petersen og liturg Hans Anker
Jørgensen.

Sokkelund Sangkor

Billetter til Händels Messias søndag den 5. december kl. 16 købes på
kirkens kontor i ekspeditionstiden
(hverdage kl. 10-13, tirsdag dog kl.
10-18, lørdag lukket) eller ved indgangen en time før koncerten.

MENIGHEDSRÅDETS
FORMAND
Stud. teol. Sidsel Thorborg
Duevej 52, 4. th.
2000 Frederiksberg C
Tlf. 38 87 89 89.
KIRKEVÆRGE
Steen Poulsen
Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 96 94 83

BRYGGEBLADET

17. november 1999

9

mærkedage ❤ tak
tillykke ❤ hilsner

Nogle af børnene fra Børnehaven »Anna Poulsens
Minde« viste glæden ved
at synge ved årets Basar.
Børnenes sang var optakten til en festlig og fornøjelig dag, hvor der bl.a.
blev konsumeret kaffe,
cacao og kager for cirka
3.000 kr., hvilket er en hel
del de lave priser taget i
betragtning.

Kære Nicoline.
Du ønskes hjertelig
tillykke med din 6 års
fødselsdag onsdag den
17. november.
Vi håber du får en
festlig dag med mange
eventyrlige overraskelser.
Kærligst Josefine,
Bolette, Andreas, Mor
og Far.

Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis.
Skriv tydeligt! Stiles til Bryggebladet (se adresse side 2)
senest søndagen før kl. 16. Billeder vil blive returneret – ved
medsendelse af adresseret og frankeret svarkuvert.

På landet i byen
Navne som Kornblomstvej
og Kløvermarken giver
landlige associationer, men
i vores fortættede bybillede er det ellers svært at få
øje på det landlige islæt.
Anderledes forholder det
sig hos CityFarmShop på
Christianshavn. Her er
ejeren Pernille Bruhn ved
bygge et varesortiment op,
bestående bl.a. af Skandinaviske uld- og skindprodukter og sæsonbestemte
specialfødevarer fra små
producenter rundt om i
Danmark. En forretning,
der vil være med til at
trendsætte den nye materialebevidsthed.
Pernille Bruhn kunne
med glæde åbne sin butik i
juli efter at have barslet
med idéen til konceptet i
flere år. Intentionen er at
sælge produkter af høj

navn / gade / nr.

Tangoorkestret i
Gimle
Fredag 26/11 kl. 18
Fredag den 26. november
kl. 18-03 slår dit eget medborgerhus dørene op for en
gigantisk tangofestival.
Tangoorkestret
giver
koncert. Senere vil der
være instruktion i tango,

og en discjockey vil spille
op til Tangogonatbal, hvor
du selv vil få mulighed for
at få rørt benene.
Besøg dit medborgerhus
før det er for sent!

Deltagelse
Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest
søndag d. 28. november kl. 16. Blandt de korrekte løsninger
trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/ Per Toft,
Egilsgade 2, hvor præmien i øvrigt kan afhentes.
Vinder af krydsen i nr. 18 blev:
Eva Lund, Artillerivej 62, 3. tv.

kvalitet fra hele Skandinavien.
For
Pernille
Bruhn, der er uddannet
industriel designer, har det
været et stort arbejde at
bygge et forretningsnetværk op. Det »lune« sortiment af tørklæder, sweatre, filtsko og meget andet
passer perfekt til den forestående vintersæson, men
også sommersalget af uldprodukter til de kølige
danske aftener og nætter
er gået fint.
Det er også muligt at
forkæle ganen med mjød,
Søbogårds safter og fåremælksis, der skulle smage
fortrinligt! Hver onsdag
tager både bryggeboere og
christianshavnere forbi
CityFarmShop for at hente
en økologisk grøntsagsog/eller frugtpose. Butikken har nemlig indledt et

samarbejde med Nørregården på Vestfyn, der
leverer de friske varer.
Som ny abonnent på en
eller flere poser er man
bundet minimalt, idet man
kun tegner sig for en uge
af gangen.
Så hvis du har lyst til at

fusionere din »bylommeuld« med lidt økologi er
chancen der nu.
LwK
CityFarmShop
Overgaden Oven Vandet 4a
har åbent man.-fre.: 11-18
og lør.: 11-17
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Kommunen undersøger flytteforslag
Freja ikke interesseret i flytning af Gimlebygningen
Forhandlingerne mellem
stat og kommune om Gimles fremtid er endnu ikke
kommet videre, skønt
tiden til at igangsætte
alternative foranstaltninger efterhånden synes
knap.
Huset daglige brugere,
bryggeboere og mange
andre københavnere – som
er drivkraften i det kulturelle liv der støt og roligt er
bygget op i og omkring
huset og vokset sig frodig i
det sidste halve snes år –
er i dyb vildrede: hvor er
man om et halvt år?
Medborgerhuset
har
fået opsagt sit lejemål i
bygningen, som er statens
ejendom – og som staten
helst ser nedrevet så snart
som muligt. Statsejendomsselskabet Freja, som
forestår salg og udvikling
af Nytøjhusområdet, har
fornylig udsat medborgerhusets opsigelse med to
måneder – på grund af
kommunale overvejelser
(langsommelighed, kalder
Freja det).
Står det til staten alene,
er huset derfor klar til
nedrivning den 31. maj
2000. Tidligere har Freja’s

hovedbegrundelse
for
nedrivning været, at en vej
netop skulle føres igennem, hvor bygningen står
– og at bygningen iøvrigt
arkitektonisk set ikke vil
passe ind i det fremtidige
byggeri på området.

En bevaringsværdig
bygning
Som det fremgik i sidste
nummer af Bryggebladet,
er den mere end 100 gamle
militærbygningen i 1992
blevet registreret i højeste
bevaringsværdi-kategori i
bydelsatlasset.
Senest har KUC’s udviklingsdirektør Jytte Fisker
lagt et columbusæg på
Freja-arkitekternes bord:
flyt hele bygningen de
meter, som er nødvendig
for planlægning.
Freja’s direktør, Allan
Andersen er ikke begejstret for det forslag – som i
øvrigt endnu ikke (en måned senere) er nået frem til
hans bord: – Jeg finder det
urealistisk både planlægningsmæssigt og økonomisk. Bygningen har ikke
nogen særlig karakteristi-

ske træk der gør det bevaringsværdig – og det vil
derfor også være økonomisk meningsløst at flytte
bygningen. At bygningen
er registret af høj bevaringsværdi, betyder ikke
andet end at en lokalplan
kan beslutte den nedrevet.
Men bygningen rummer
i det mindste en historisk
værdi – det er jo snart den
sidste bygning, der vidner
om de militære aktiviteter,
der har foregået på Islands
Brygge. Og samtidigt har
den dog en uvurderlig høj
værdi som medborgerhus.
Tæller det ikke i jeres
overvejelser?
– Selvfølgelig ser vi gerne at Bryggen får et medborgerhus et andet sted –
og vi har forelagt kommunen nogle forslag.
Problemet med Gimle er
jo, at det både er et medborgerhus for bryggeboerne og et spillested for hele
Sjælland. De ting behøver
jo ikke at hænge sammen.
Det er vist ikke en opfattelse, der deles af bryggeboerene. I sin tid lavede
man blokade for at hindre
nedrivningerne af bygningerne, fordi man manglede

FAGREGISTER
APOTEK
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3 – 5
32 95 63 61
mandag - fredag: 9.00-17.30
lørdag: 9.00-13.00
BAGER
Brdr. Sørensens Eftf.
Egilsgade 35
32 57 93 84
Bryggebageren
Isafjordsgade 1
32 96 85 55
Bryggebageren
Leifsgade 17
32 95 85 45
BANK
Amagerbanken
Islands Brygge 3
32 95 63 27
BEGRAVELSE
Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55
BLOMSTER
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10
Malou Blomster
Thorshavnsgade 26
32 57 05 14

17. november 1999
COMPUTER
Have’s TV - PC Service
Egilsgade 30
32 54 43 19 & 20 91 43 19

FOTO
Jast Foto
Islands Brygge 7
32 95 11 22

PIZZERIA / GRILL
Bjørnegrillen
Reykjaviksgade 1
32 54 43 50

CYKLER
Bryggens Cykler
Isafjordsgade 10
32 96 14 11

Njal Foto · Video
Njalsgade 22
32 54 55 90

SMØRREBRØD
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05

DYRLÆGE
Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

FRISØRSALON
Flair for Hair
Njalsgade 22
32 54 67 47

Klip 2000
EJENDOMSMÆGLER Islands Brygge 1 B
Nybolig v/ Steen Kofoed
32 54 81 02
Amagerbrogade 73
32 97 17 70
Universe
Reykjaviksgade 2
Realgruppen Korsmann
32 96 00 22
H.C. Andersens Blvd. 42
v/ Langebro · 33 11 61 60 GENBRUG
Genbryggen
EJENDOMSSELSKAB Reykjaviksgade 2, kld.
Ejendomsselskabet
Hüffeldt & Rydmann
GLARMESTER
Gunløgsgade 1
Jimmy Berger
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 Artillerivej 50 – 52
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10 32 54 83 12
Personlig henv. tors. kl. 10-12
GULVSERVICE
Norden A/S
A – Z Gulvservice
Toldbodgade 53-55
Gunløgsgade 35, kld.
1253 København K
(Bryggens gulvmand)
33 93 41 41
32 57 25 84
ELEKTRIKER
Due Ka’ El
Gunløgsgade 43, kld. tv.
32 96 69 11 / 40 19 69 33

BOGHANDEL
Bryggens Bog- og
Kilting EL-køb
Papirhandel
Isafjordsgade 4
Islands Brygge 21
32 54 56 91
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06
FARVEHANDEL
BOWLING
O. Nørbys Eftf.
Bryggens Bowling Center
Isafjordsgade 3
Islands Brygge 83E
32 54 32 66
32 54 00 50
FODTERAPI
CAFE
Klinik for fodterapi
Café Isbjørnen
Egilsgade 28, kld. tv
Reykjaviksgade 1
32 54 16 66
32 96 96 40

KONFEKTURE
Bryggens Konfekture
Egilsgade 36 - 38
32 54 25 80
KØBMAND
EDEKA Marked / Per Toft
Egilsgade 2
32 54 07 05
KØRESKOLE
Julle’s Køreskole
Gunløgsgade 31
32 59 95 73
MALER
Malermester Harry Jensen
Appeldoorn Allé 2, 2791
Dragør
32 53 80 85

TANDLÆGE
Jørgen Frank
Islands Brygge 15
32 54 39 31
TV-SERVICE
Have’s TV - PC Service
32 54 43 19 & 20 91 43 19
TÆPPER
Uttrup Tæpper
Artillerivej 151
32 54 99 38
VINDUESPOLERING
Aage’s Vinduespolering
Islands Brygge 7
50% til alle private gennem
hjemmeserviceordningen
32 96 75 75, hverdage 14-16
VVS
VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55
ØKOLOGISKE VARER
Sund-Bixen
Englandsvej 29
32 97 06 07
Tirs.-fre. 14-19, lør. 10-14

FAGREGISTER
Optagelse i fagregisteret:
300 kr. for 10 udgivelser
(3 tekstlinier)
Ekstra linier: 60 kr. pr. linie
Priser excl. moms
Henv.: Bryggebladet, Leifsgade 7
32 96 28 15

blandt andet et medborgerhus. Det hus man fik
var stort – men efterhånden har man forstået at fylde det ud. Og husets kvaliteter er netop den store
sal, Bryggesalen og de store motions- og dansesale.
De bruges meget både af
bryggeboere og andre. Men
at hævde at huset kan
deles op i to dele – et medborgerhus og et spillested
for hele Sjælland – det holder ikke.
– Jamen, jeg ved, at der
kommer folk og spiller fra
hele Sjælland. Min søn
spiller der af og til.
Men hvis kommunen vil
købe en grund på området
og betale en flytning kunne vi måske godt finde ud
af det. Men jeg synes kommunen forlængst burde
have løst problemet med et
medborgerhus et andet
sted på Bryggen – midlertidigt eller permanent.
Det centrale for os er at
hele området skal lukkes
af mens oprensning og
byggemodning pågår. Vi
kan ikke have at folk skal
have adgang ind på området til et medborgerhus
eller børneinstitutioner –
vi kan hverken byde børn
og voksne eller entreprenørerne sådanne arbejdsforhold med støv, forurening, støj osv.
Vi anslår, at denne proces vil vare 5-10 år. Hvor
meget det tidsrum evt. kan
indsnævres kan endnu
ikke vurderes.

Kommunal skepsis
over afspærringskrav
Bryggebladet har spurgt
afdelingschef i kommunens plandirektorat, Peter
Højriis, hvor langt man i
kommunen er kommet i
arbejdet med et lokalplansforslag?
– Vi arbejder med indstillingen til udvalget og
der er mange overvejelser
der skal gøres – også
omkring det faktum at
bygningen er klassificeret
som høj bevaringsværdi.
Det tager vi skam alvorligt, siger Peter Højriis,
men jeg kan ikke sige,
hvornår vi er færdig.
Og det er da et interessant forslag, der er fremkommet om at flytte bygningen. Det vil vi da un-

dersøge nærmere – hvordan de økonomiske og
praktiske
betingelser
egentlig er.
Til Allan Andersens
udtalelse om, at Freja vægter en total afspærring af
hele
området
under
oprensning og bygmodningsprocessen højere end
en her og nu afgørelse om
bygningens fremtid, siger
Peter Højriis:
– Jeg kan ikke se, at
man ikke skulle kunne afspærre, så både entreprenører og brugere af medborgerhuset kan komme
til. Når man kan lave et
kæmpehul til metroanlægget på Christianshavns
torv uden at lukke for
adgang til og fra torvet, så
skulle det vel være muligt
at gøre det på Nytøjhusområdet. Man skal bare finde
ud af, hvor indkørsler kan
lægges.
Hvis I ikke kan blive enige – hvem er egentlig ‘stærkest’?
– Tjah, det må være
kommunen. Tænk bare på
teaterfuglen, som staten
ville have. Den bremsede
kommunens politikere da,
slutter Peter Højriis

Fredning af
Gimle-bygningen
Men sagen om bygningens
bevaring ikke blot er Frejas suveræne afgørelse –
eller et speget mellemværende mellem stat og
kommune – men er reguleret i en betænkning af 17.
december 1997 fra Skovog Naturstyrelsen om nedrivning eller salg af visse
bygninger i offentlig eje.
Heri fastslåes det: – at forinden nedrivning eller
afhænding til private af
bygninger, der er registreret i bydelsatlasser (f.eks.)
af høj bevaringsværdi, skal
sagen forelægges Skov- og
Naturstyrelsen. Her vurderes om en fredningssag
skal gennemføres.
Yderligere hedder det: –
at for bygninger, der rummer beboerhuse og som er
mere end 50 år gamle, gælder samme procedure.
Begge forudsætninger er
til stede i sagen om det
godt 100 år gamle sejlmagerhus, der rummer Bryggens medborgerhus.
hu
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Vinderen af sidste
Bryggeblads opgave blev:
Ole Friis Stjernholm,
Leifsgade 4, 1. tv.

»Det er sjovt at
synge for
fremmede
mennesker.«

Skønhedssalonen tilbyder:

»Jeg går til kor, fordi jeg godt kan lide
at synge. I vores kor
synger vi alle mulige sange. Jeg kan
ikke forklare hvorfor, men jeg bliver
glad af at synge.«

»Jeg ved ikke,
hvad jeg kan
skrive… andet
end at jeg bli’r
glad af at synge…«

»Der er mange, der tror,
at man skal være kristen
for at synge i kirkekor,
man det skal man slet
ikke være. Vi synger både
salmer og en masse
andre forskellige sange:
Afrikanske, engelske,
danske og en masse
andre sange, så hvis du
gerne vil synge i kor, så
skal du være glad for at
synge – ikke andet.«

»Man lærer meget og får
venner. Det koster slet
ikke noget, og det er rigtigt sjovt. Nogle gange er
det kedeligt, hvis man er
sulten eller for træt.«

SOL

»Kom i Hans Tausens
kirke hver torsdag mellem 15.00 og 17.00. Vi
lærer noder og at opvarme stemmen. Vi synger
første-, anden- og tredjestemmer.«

v / Ania Christiansen
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N U139,
-

lægeeksamineret hudterapeaut og negletekniker
Egilsgade 22 kld.th. Tlf. 32 54 32 73

Velkommen!

Åbent: mandag efter aftale, tirsdag-onsdag kl.11-17
torsdag-fredag kl.11-19, lørdag kl. 11-14.

»Vi har lige været til
korstævne, hvor vi var
over 100 børn, der sang
sammen. Lige nu er vi
12 børn. Der er børn fra
10-15 år. Men man kan
også synge i Hans Tausens Børne- og Ungdomskor, hvis man er
ældre eller er dreng.«

GT

Reykjaviksgade 5,1.tv.

Ansigtsbehandlinger
Farvning af vipper og bryn
Tilbud:
Make-up, massage
Cellulite behandlinger
Ryg-, nakke- og
Hårfjerning med voks
skuldermassage
Paraffin-behandlinger
normalpris 185,Manicure, pedicure

Tlf. 48 28 69 06 · Biltlf. 21 46 28 13
Fax. 48 28 69 27
Medlem af Københavns Malerlaug

SOL

ET

Islands Brygge 11,2.th.

GT

Thorshavnsgade 18, 3 . t v .

Totalistandsat

Fantastisk havneudsigt

På Islands Brygge

Stor lækker 4-værelses lejlighed sat i stand fra ende
til anden. Der er fordelingsentré, børneværelse til
gården, 2 dejlige lyse stuer ensuite med fløjdøre
imellem og med flot stukloft, stort soveværelse,
splinternyt karbadeværelse med italienske gulvklinker, splinternyt spisekøkken med flotte hvide elementer. Overalt flotte plankegulve, delvis nye termovinduer, porttelefon, kabeltv, fjernvarme og dejligt
grønt gårdmiljø med legeplads til børnene.
Kontant 1.485.000

Suveræn beliggenhed på Islands Brygge. 41/2-værelse, 147 kvm. fordelt på stor entré, skabsværelse,
stort gæsteværelse og meget stort soveværelse mod
gården, stort badeværelse med separat bruseniche,
kæmpe spisekøkken med kogeø og 2 meget store
lyse stuer med skydedør imellem, den ene med
karnap, og begge med den flotteste udsigt over havnen og byen. Der er meget flot stukatur, afsyrede
fyldningsdøre, dobbelte vinduer og plankegulve.
Kontant 2.290.000

På det charmerende Islands Brygge, med al dens liv
og nærhed til alle faciliteter samt nabo til den nye
Havnepark og få minutters gang til Rådhuspladsen,
ligger denne meget store, lyse og velholdte 2-værelses lejlighed på 61 kvm., pæn entré, godt indrettet
og meget velholdt spisekøkken, nydeligt lyst brusebadeværelse med separat bruseniche, dejligt stort
soveværelse mod gården og stor flot stue med fri
ugeneret udsigt. Gårdmiljø, kabeltv, fjernvarme.
Kontant 850.000 kr.

DIT NATURLIGE VALG AF EJENDOMSMÆGLER PÅ ISLANDS BRYGGE

KORSMANN
Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE
H.C. Andersens Boulevard 42
Lige ved Langebro
Tlf. 33 11 61 60

Michael Musfelth Jørgensen
Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

BRYGGEBLADET
Søndag den 21. november

Onsdag den 24. november

Torsdag den 25. november

15.00
Festivalen åbnes, åbningstale

09.00
Udstillingen åbner

09.00
Udstillingen åbner

15.30
Visning og præsentation af »Klods Hans« ved
Mihail Badica

10.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres

10.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres

11.00
Visning og præsentation af “Holger Danske” og
“Tålmodighedsværksted” af Laila Hodell

11.00
Visning og præsentation af “Havets sang”

16.30
Visning og præsentation af »Mis med de blå øjne«
ved Søren Thomas
17.30
Visning og præsentation af “Tegnedrengenes
værksted” og “Fællesskab” ved Anders Sørensen
og Per Tønnes Nielsen.

PROGRAM!

14.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres

Tirsdag den 23. november
09.00
Udstillingen åbner

Mandag den 22. november

10.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres
11.00
Visning og præsentation af “Klods Hans” ved
Mihail Badica

09.00
Udstillingen åbner
11.00
Visning og præsentation af “Holger Danske” og
“Tålmodighedsværksted” af Laila Hodell

12.00-14.00 pause

12.00-14.00 pause

14.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres

14.00-17.00 Udstilling
14.30
Børnefinalisterne i Projekt ANIMA præsenteres
15.15
“Når livet går sin vej” og trailers fra igangværende
A-Film produktioner vises og præsenteres af Stefan Fjeldmark og Karsten Kiilerich

15.30
Visning og præsentation af “Mumlebumle” ved
Martin Skov

14.00-17.00 Udstilling

19.00
Børnefinalisterne fra Projekt ANIMA afsløres.
19.30
Udstillingen slutter.

12.00-15.00 pause
12.00-14.00 pause

14.00-17.00 Udstilling

15.15
Visning og præsentation af elevproduktioner fra
Animationsværkstedet i Viborg ved Morten Thorning
17.00
Udstillingen slutter

16.30
Visning og præsentation af “Mis med de blå øjne”
ved Søren Thomas
17.30
Årets Snude, afstemning
17.45
Festivalfilm
18.00
Kåring af Årets Snude 1999

Amager Bio
Øresundsvej 6
2300 København S
Fri entré

19.00
Visning af “Valhalla”
21.00
Udstillingen slutter

Sandwich, kaffe, te og sodavand kan købes.

15.15
Visning og præsentation af “Feber i Fedtsted”
17.00
Udstillingen slutter

17.00 Udstillingen slutter

Årets julegave

MUSEMATTE

Med dit eget motiv
Laves efter billede eller fra de fleste
digitale medier, photo-cd, diskette m.m.
Pr. stk.

NJAL FOTO
NJALSGADE 22

TLF. 32 54 55 90
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For første gang i Københavns historie afholdes der
en animationsfestival for
børn. I de sidste par år har
børnekulturhusene og børne- og ungdomsinstitutioner rundt i København
arbejdet med animation.
På Bryggen har børnene i
BBU og Skolen på Islands
Brygge sammen med Bryggens Børneatelier, Dead or
Alive, Aminationsbussen
og Animationshuset, lavet
nogle rigtig sjove film.

Intentionen med afholdelsen af en børneanimationsfestival er, at det må
blive en tilbagevendende
begivenhed, som med tiden
også vil komme til at
omfatte realfilm skabt af
og for børn.
På festivalen præsenterer vi filmforevisninger
kædet sammen med udstillinger og foredrag om
tegnefilm for børn og deres
forældre. Her er rig lejlighed til at se animation

lavet af børn, elevproduktioner samt professionelle
animationsfilm af højeste
klasse. Festivalen er et
samarbejde mellem Børnekulturhus A’mar, Børnekulturstedet Vesterbro,
Børnekulturhus Brønshøj,
Sokkelund Lille, Børnekulturstedet Karens Minde
Tryllehaven, KUC, Kulturudviklingen, Byens Børn,
Animationshuset, Projekt
Anima, PL Data og Bryggens Børneatelier.

