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Beboerhave
ødelægges af
vej og
vendeplads

Uvis fremtid
De hjemløses pensionat
KFUM er stadig uden
fremtid.

SIDE 3

Pladsen foran det projekterede nye
En beslutning truffet i
kommunens vejafdeling
betyder, at en meget stor
del af beboerhaven foran
det nye medborgerhus skal
bruges til vendeplads for de
lastbiler, der skal køre
varer til huset. Det kan
betyde, at den beboerhave
med udeservering, der var
et af de største aktiver ved
placeringen af det nye medborgerhus i Havneparken,
fuldstændig ødelægges.
– Vi er helt uforstående
overfor den trufne beslutning, siger lokalrådets formand Jørgen Thyregod.
– Da vi så planerne med
vendepladsen inde i beboerhaven, henvendte vi os
til bygherren KUC og kommunens vejafdeling, idet vi
forslog, at transportvejen
til medborgerhuset kunne
foregå ved, at vognene kørte op på siden af det nye
hus og bakkede ud. Derved
kan man slippe for, at de
store lastvogne skal helt
ind i haven, og dér bruge
megen plads til vende og
komme ud igen.
Men det ser ikke ud til
at kommunen vil ændre på

planerne, der betyder, at
40% af beboerhaven bliver
til vejanlæg. I deres svar
til Lokalrådet skriver
Flemming Bach fra Vej- og
Park-afdelingen, at der
ikke vil blive givet tilladelse til, at køretøjer bakker
ud i Islands Brygge. En
nærmere begrundelse bliver der ikke givet, og ifølge
Jørgen Thyregod kunne
Flemming Bach heller
ikke ved samtale begrunde
afslaget nærmere end ved
at fastholde: “at sådan var
det altså”.
Heller ikke en henvendelse til Kulturborgmester
Hans Thustrup Hansen
har givet resultat. Kulturborgmesteren tager slet
ikke stilling til problematikken, men giver i sit svar
til Lokalrådet blot en henvisning til KUC, der er
bygherre.

Opgiver ikke håbet
om beboerhaven
Desværre har heller ikke
KUC endnu taget initiativ
til at gøre noget ved pro-

Kommandantbygning rives
ned
Lokalplan for Ny Tøjhusområdet.

SIDE 6

Kommunen vil lave en vendeplads inde midt i beboerhaven ved “2” - det betyder, at
40% af ararealet skal bruges til vejområde.
Lokalrådet har foreslået, at vognene kører på lans siden ved “1” og bakker ud.
blemet, hvilket ellers ville
være naturligt, da de står
som bygherre. Måske skyldes det, at formanden for
ganske kort tid siden måtte fratræde sin stilling (se
artikel andetsteds). I hvert
fald mener Jørgen Thyregod, at det ikke har været
heldigt, at Poul Erik
Oppelstrup er trådt tilbage:
– Det er helt klart et
minus, at Oppelstrup ikke
mere er formand - han var
en handlekraftig mand,

der kunne have taget affære, og vi havde allerede
aftalt, at vi skulle gøre
noget ved sagen, inden han
for tre uger siden blev
fyret.
Det ser altså ikke for
lyst ud med udsigterne til
en ordentlig have med
udeservering, der ellers er
måske det største plus ved
den gode placering ud til
havneløbet og solnedgangen over byen. Men Lokalrådet har ikke helt opgivet
håbet:

– Det er lykkedes for os
at få et møde med KUC’s
direktør Hans Grønberg,
og vi er helt sikre på, at vi
dér kan få KUC overbevist
om, at det kan betale sig at
arbejde for at få ændret på
vilkårerne. Det vil altså
være for idiotisk at få ødelagt beboerhavens mange
muligheder, og absolut
ikke i Bryggeboernes interesse, afslutter Lokalrådets formand Jørgen Thyregod.

ANTIKKR AM
Leifsgade 3

køb og salg

Thorshave
spås kort
levetid
SIDE 7

Bedre sent
end aldrig
Pensionister får nu deres
boligstøtte fra 1994.

af bl.a.
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Gamle møbler og vitrineskabe.
Figurer – Kgl., B&G, Dahl-Jensen.
3-tårnet sølvtøj, malerier, lamper.
Åbningstider:

tirsdag & torsdag
fredag
lørdag & søndag

12-18
15-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

Snarlig løsning på det
gule hus
Der er endnu ingen afklaring på spørgsmålet om,
hvornår Columbus Film
fraflytter det gamle gule
hus på havnen. Tidspunktet for udflytningen er
afgørende for om tidsplanen for det nye medborgerhus kan holde.
Bryggebladet
erfarer
dog, at der ventes en løsning på problemet i løbet af
meget kort tid. Formentlig
allerede i denne uge.

Nedrivningen af bindingsværkshuset – der
har prydet havnen siden
1904 – skal ifølge den
oprindelige
plan
for
opførelsen af det nye medborgerhus påbegyndes 1.
juli. Problemet er, at
husets ejere, Columbus
Film, har et kontraktmæssigt lejemål på grunden
indtil den 1. april 2001.
Firmaet har derfor krævet
kompensation for flytteud-

gifterne fra Københavns
Kommune, hvis de skal
forlade grunden og huset
tidligere.
På Bryggebladet følger
vi naturligvis sagen og
håber vi kan løfte sløret
for datoen for påbegyndelsen af nedrivningen –
og dermed det første spadestik til vores nye medborgerhus – i næste nummer.
mla

Fremtidshåb
Mikkel Kessler slog endnu
engang til og viste at han
er en kommende mester.

SIDE 7
32 Mb PC100
SD-Ram kr. 327,64 Mb PC100
SD-Ram kr. 556,128 Mb PC100
SD-Ram kr. 1070,CD-brænder 4x4x24 kr.1849,Ultratynd scanner
USB 19200x19200 kr.820,40X CD-Romdrev kr.380,CD-medier 650 min. kr.10,CD-medier 700 min. kr.11,-

Ny PC u/monitor
450 MHz AMD K6-2 3D CPU ·
100 MHz Motherboard u/jumper ·
AGP 3D grafikkort · 16 bit lydkort · 40X CD-Romdrev · 64 Mb
Ram PC100 SD-Ram · 6,4 Gb
UDMA66 harddisk · 1,44 Mb
diskettedrev · 80 Watt højtalere ·
Win98 Keyboard · Logitech
Schrool mus · Miditower · 56K
Modem Kr. 4.980,-

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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KUC-formand
fyret
Misbrug af kreditkort førte til
fyringen af formanden gennem 21 år
Poul Erik Oppelstrup, der
har været formand for
Københavns Ungdomscentre i 21 år, blev i starten af april sat fra sit job,
da det blev afsløret, at
han i hele 12 år havde
brugt KUC’s kreditkort
som sit eget.
Som oplysningerne ligger, ser det ikke ud som
om, der har været direkte
svindel i sagen. Men igennem de sidste 5 år har der
været trukket store beløb
(ca. 300.000 kr.), der er
brugt til spil på casino.
Formanden har ifølge forlydende, der ikke er afkræftet, brugt KUC-kortet
på sine rejser og hver
måned indbetalt det brugte beløb på check til KUC.
Men som han selv udtaler,
var det nok lidt dumt, og
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen besluttede
så, at det måtte betyde, at
Poul Erik Oppelstrup måtte træde tilbage.
Det gør ikke sagen bedre, at der er noget, der tyder på, at der derudover
har været livlig brug af repræsentationskontoen.
Ifølge Jyllands-Posten har
KUC’s udsendinge brugt
en hel del repræsentationsmidler på dyre midda-

ge, stripbarer og studieture til udlandet.
Fyringen har sat næring
til debatten om at nedlægge KUC, der bl.a. også
er den organisation, der
driver medborgerhusene.
KUC har overvejende
været en Socialdemokratisk organisation, hvilket
en del politikere har set
skævt til. Og Louise Frevert, Dansk Folkeparti og
mavedanserinde, var også
hurtig til at kræve hele
foretagenet KUC lukket.
Mere besindige politikere
mente dog, at man måske
lige burde se sagen lidt
nøjere an før man gik så
drastisk til værks.
Foreløbig ser det ikke
ud til, at KUC lukkes, men
for Islands Brygge har
fyringen af Poul Erik
Oppelstrup betydet, at
kommunikationen
vedrørende det nye medborgerhus er blevet dårligere,
hvilket kan få betydning
for den kommende beboerhave (se artikel andetsteds i avisen)
vic
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Graffiti og andet hærværk
Af Islands Brygges Lokalråd
Vi er i Lokalrådet flere
gange blevet kontaktet af
bryggeboere, der spørger
om vi ikke kan gøre noget
ved den graffiti og det hærværk, der finder sted især i
Havneparken. Hærværket
kostede sidste år 100.000
kroner bare til vedligeholdelse af toiletbygningen.
Penge som kunne være
gået til nye planter eller
nye legeredskaber til børnene.
Der er ikke noget vi hellere ville, end at gøre
noget ved det, hvis vi kunne, og derfor har vi også
taget emnet op som et af
årets indsatsområder. På
nogle møder har vi debatteret årsagen/gerningsmændene, og mener at
kunne opspore problemerne til tre forskellige grupper.
Den første gruppe, som
også er den henvendelserne til os især drejer sig om,

Hærværk på toiletbygningen i Havneparken kostede
sidste år 100.000 kr.
er skaterne. Vi tror ikke, at
skaterne generelt er hærværksmænd, men det er
vist kendt, at de såkaldte
tac’s er forbundet med skatermiljøet. Nogle bryggeboere mener, at vi skal sørge for at få nedlagt rampen, men det kan vi ikke
støtte. Der er i forvejen
ikke for mange tilbud til

unge i den alder i bydelen,
og det ville måske være
mere naturligt med endnu
flere tilbud til den gruppe.
Den anden gruppe tror
vi har forbindelse med
musikmiljøet i Kigkurren.
Der er ofte ny graffiti på
ruten derfra og op til Langebro.
Den tredje gruppe er

desværre nok unge fra
Bryggen, der bruger Havneparken som legeplads og
synes, at det er sjovt at
brænde forskelligt som
legeredskaber m.v. af og
smadre parkens lys.
At løse problemerne er
ikke så nemt, men i nær
fremtid vil Lokalrådet tage
emnet op i Tværs-gruppen,
der er en sammenslutning
af skole/institutioner/politi
og andre der har fælles
interesser for Islands
Brygge. Det er jo ikke
umuligt, at en samlet indsats kan dæmme op for de
irriterende ødelæggelser.
I mellemtiden vil vi
opfordre folk til at holde
lidt øje med, hvad der sker,
og skulle man se nogle, der
forøver hærværk, så ring
straks til politiet og lad
dem ordne det videre. Hvis
vi på den måde er lidt
opmærksomme, kan vi
måske selv være med til
begrænse ødelæggelserne.

Ny forretning i Leifsgade
I disse dage åbner en del
nye forretninger på Bryggen. En af dem er ‘Antikkram’ i Leifsgade 3, hvor
Birthe og Mogens Jessen
tirsdag d. 25.4. slog dørene
op.
‘Antikkram’ er, som navnet refererer til, en forretning med antikviteter og
andet kram såsom tallerkenrækker,
kaminure,
platter, naturalistiske tegninger og malerier, kaffeog middagsstel til et utal
af gæster samt flotte rammer, kommoder og meget,
meget mere.
Birthe og Mogens Jessen
har aldrig drevet butik før,
men har gennem de seneste år indkøbt og solgt på
kræmmermarkeder.
– Vi havde efterhånden
samlet så mange ting, som
vi aldrig så, for de stod jo
bare i papkasser, og så
tænkte vi: Hvorfor ikke
prøve, om det går med
egen forretning? fortæller
Mogens Jessen.
Ægteparret er begge
fuldtidsarbejdende, så forretningen skal drives
sideløbende med deres
egentlige arbejde. Det
betyder bl.a., at forretningens åbningstider er begrænsede, men også at de
ikke har tid til at tage
rundt og opkøbe dødsboer.
I stedet kommer mange
forbi med ting, de ikke
længere har plads til i
hjemmet, og ægteparret
giver da et tilbud. Derudover er kræmmermarkederne stadig et stort ind-

Birthe og Mogens Jessen i deres nyligt åbnede forretning Antikkram, Leifsgade 3.
samlingssted for de nye
forretningsdrivende.
Birthe og Mogens Jessen
bor selv på Bryggen, hvorfor valget af forretningens
beliggenhed ikke var vanskeligt. De finder, at såvel
lokalet i Leifsgade som
hele Bryggen er attraktivt.
– Der er en del unge mennesker på Bryggen, og de
har altså en forkærlighed

Julle’s Køreskole

for gamle ting og sager,
siger Mogens Jessen, og
tilføjer, at de gamle lejligheder jo også appellerer til
gamle lysekroner mm.
– Men, siger MJ, vi er
godt klar over, at vi må
gøre opmærksom på os
selv i en større radius, hvis
vi skal have kunder nok i
butikken. City og længere
ude på Amager fx.
Til gengæld mener ægteparret, at Bryggen har en
lovende fremtid foran sig,

hvad angår befolkning og
befolkningstilvækst
og
dermed kunder i kraft af
planerne for Sojakagen,
Nytøjhusgrunden og Ørestaden i det hele taget.
Birthe og Mogens Jessen
er i hvert fald fuld af optimisme, og de og deres forretning ønskes hermed
velkommen til Bryggen
samt held og lykke!
svil
‘Antikkram’ har åbent tirs.
og tors. 12-18, fre. 15-18
samt lør-søn. 11-14

v/ J. Schmidt
★
★
★
★
★
★
★

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

Tlf. 48 28 69 06 · Biltlf. 21 46 28 13
Fax. 48 28 69 27
Medlem af Københavns Malerlaug
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Mors❤ dag
søndag d.14.maj
åben fra 9-17

Thorshavnsgade 26
32 57 05 14

Artillericafeen
Artillerivej 48
På cafeen med de interessante gæster
og de spøjse opvartere spiller

Denne mand er lige blevet udskrevet fra hospitalet og venter i opholdsstuen på at blive vist til rette.

– fra Bakken til Bryggen

Leif Jensen

Ingen forhandlinger med
DS-Industries

60’er-musik så det swinger

De hjemløses pensionat KFUM stadig uden fremtid

Fredag d. 5. maj kl. 21

Svend Heegaard, direktør
for DS Industries, der står
for salget af Sojakagegrunden, er kommet med følgende kommentar til Bryggebladet omkring opsigelsen af KFUM-pensionatet,
Drechselsgade 1.
– Først vil jeg gerne
sige, at vi har ventet så
længe som det har været
muligt med at opsige
KFUM’s lejemål. På grunden skal der, ifølge lokalplanen, være etagebyggeri. KFUM skal bruge et
grundareal til fladt byggeri, som det ikke er muligt
at opfylde. Kvadratmeterprisen vil simpelthen blive
utroligt høj og det prisniveau kan KFUM-pensionatet nok ikke være med
på. Grunden er endnu
ikke solgt, men højst sandsynligt sker det inden for
et år, set i lyset af den
rivende udvikling salget af
Sojakagegrunden er inde
i. Opsigelsen har altså
intet at gøre med at de
skæve eksistenser ikke
passer ind i Havnestaden.
Vi vil meget gerne være
KFUM behjælpelige, hvis
vi kan, og har da også
peget på en anden grund
her i nærheden, som dog

– Kvadratmeterprisen er
simpelthen alt for høj for
KFUM-pensionatet, siger
Svend Heegaard.
ikke ejes af os, slutter
Svend Heegaard.
Denne udtalelse tyder
på at der har været forhandlinger i gang med
KFUM, men det er ikke
tilfældet.
Ifølge Jens Klausen, forstander på KFUM, har der
været afholdt et formelt
møde med DS Industries,
som mere havde karakter
af et informationsmøde.
– Jeg stiller mig ufor-

stående overfor Svend
Heegaards udtalelser. Det
lyder som om vi har fremstillet nogle konkrete krav
i en forhandlingssituation.
På det eneste formelle
møde der har været afholdt, blev vi forelagt lokalplanen for området,
som vores institution ikke
var en del af. Vi er da glade for det nuværende store
grundareal, men har ikke
stillet nogen krav til DS
Industries om et tilsvarende areal, eller har udtalt os
negativt om at placere
pensionatet i et etagebyggeri. Til gengæld har
Svend Heegaard da ret i at
grundpriserne nok er for
høje for os, slutter Jens
Klausen.
Jørgen Thyregod, formanden for lokalrådet på
Islands Brygge, udtaler til
Bryggebladet:
– Vi mener at DS Industries burde være KFUMpensionatet behjælpelige i
at finde en ny løsning. I
bund og grund er det et
spørgsmål om vilje. DS
Industries, som sikkert
tjener stort på salget af
Sojakagegrunden, kunne
jo også vælge ikke at sælge den grund, hvor KFUM

E-mail til Kramer
Borgere med adgang til
internet har fået en ny
mulighed for at komme i
“snak” med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S).
Som led i kommunale
bestræbelser på at styrke
dialogen mellem borgere
og politikere, har Kramer
oprettet en mailadresse
hvor man frit kan stille
ham forslag - og give kommentarer med på vejen.

Adressen er den enkle:
overborgmesteren@kk.dk
I forvejen er københavnerne flittige brugere af den
kommunale hjemmeside. I
løbet af en typisk måned er
der således i omegnen af
30.000
besøgende
på
www.Copenhagencity.dk.
Og selvom der hvert år
er en halv million gæster i
kommunens informationscenter på Rådhuspladsen,
har kommunen registreret

en kraftig forøgelse af
elektroniske henvendelser.
Det er årsagen til, at kommunen snart vil undersøge
brugervenligheden
på
deres hjemmeside.
Hvordan borgere uden
adgang til internet får glæde af det kan være svært
at se. Men de må formentlig tøffe ind på Rådhuspladsen. Og der bliver sikkert plads nok: Resten er
jo ude og surfe...
mla

befinder sig. Hvor er den
sociale bevidsthed henne?, spørger Jørgen Thyregod.
lwk

Fri entré
32 54 62 71

DROP
DROP INN
INN
MAJ
DECEMBER
–
– 2000
1998

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

3.
4.
5.
6.
7.

2330
2330
2400
2400
2330

Mike Gator
Makin’ Whoopies
Juicy Blues
Doctors Order
Almost Bluesband

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Mats Madestam, Tomas Høffding, Henrik Askou. Feat.: Mads Lumholt
Jacob Rathje, Rasmus Grosell, Michael Friis
Jamnight ved Tomas Høffding og Henrik Askou
Midnight Blues
Naughty Nipples
Girls of ’99
Alex Hermansen og Lasse Fischer

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Aske Jacoby, Assi Roar, Franz Rifberg
Booty Call
Booty Call
BB Blues
The Clowns
The Stuff
Troels Jensen, Tomas Høffding og Henrik Askou

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2200
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Billy Cross, Flemming Ostermann, Mik Schack
Jacob Rathje, Rasmus Grosell, Michael Friis
Jamnight ved Tomas Høffding og Henrik Askou
Little Guitar
Roy Richards Otis Jam
Øernes Bluesband
Lee Robinsons Trio

Man 29.
Tir 30.
Ons 31.

2330
2330
2330

Jacob Reich, Casper Poppe, Anders Krogh
Blue Velvet
Blue Velvet

Se også vores
musikprogram på
www.aok.dk

DROP INN · Kompagnistræde 34 · 1208 København K
Tlf. 33 11 24 04
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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

Program for fransk uge i Gimle
2/5-11/5 Fransk/dansk udstilling i Cafeen med

Ulla Silfverberg Andreasen, Maiken Thorsen, Denis
Prunier, Jean-Marcel Busson, Sylvie Reno, Francis
Ruggirello, Tall, Paul Petersen, Helle Zarp, Vagn Groth

Fredag 5/5 kl. 20 – entré 50 kr.
Festnoz med

SKOLVAN (F)

Youenn Le Bihan, Gilles Le Bigot, Dominique Molard, Bernard
Le Dreau, Loïg Troel

Lørdag 6/5 – fri entré
kl. 15 Fortælleunivers byder velkommen, og dagen starter
med foredrag af Eva Trein Nielsen om Marseille og Bretagne.
Det mangeartede Frankrig
kl. 16 synger Bryggekoret franske sange. Fortælleunivers
fortæller historier undervejs. Der er kaffe og kage hele
dagen, og fra kl. 18 er der fransk hyggecafé med åben scene.
Søndag d. 7. maj kl. 15 - fri entré

Jacques synger Brel
Jacque Lauritsen, Bjarne Sahl, Kim Jezus

Festivalen er støttet af Institut Francais og KUC
Menu for Dagens Ret (fra kl. 18) i Gimle’s Cafè 2. maj til 12. maj
Fransk Uge:
tirs. 2. Chou farci avec pommes sautées au cru
Farseret spidskål med råstegte kartofler
ons. 3. Soupe de poisson au fenouil
Fiskesuppe med fennikel
tors. 4. Coq au chambertin
En slags luksus Coq au Vin – NB forhøjet pris: 45 kr.
fre. 5. Soupe au lait d’huître et galettes de sarrasin
Østerssuppe med boghvedepandekager – NB: forhøjet pris: 45 kr.
lør. 6. NB også lørdagsmenu: Jarret de veau à la provençale
Provencalsk kalveskank
søn. 7. i forbindelse med “Jacque synger Brel”:
Gatau au chocolat til kaffen
man. 8. Vegetarisk Pastaret
tirs. 9. Røget kyllingebryst med nye kartofler og grønne asparges
i orangesauce
ons. 10. Dagens fisk
tors. 11. Krydret oksegryde med nye kartofler
fre. 12. Marineret svinekotelet med sauté af forårets urter

På baggrund af flere høflige forespørgsler sælges i Cafeen
den nye CD med

Rendestenens liljer »Gamle numre«. Den koster 100 kr.

Skolvan i København
Den Bretonske gruppe Skolvan spiller op til traditionel
Bretonsk Fest-Noz i København
Gruppen Skolvan har i
årevis været det førende
navn indenfor Bretonsk
folkemusik og har udgivet
flere cd’er, mest kendt er
nok cd’en “Swing & tears”
(1994) der samme år blev
kåret til Årets Album
(Album of the Year) i
Frankrig og Portugal: af
læserne af Trad Magazine
(F) samt avisen Diario de
Noticias (Portugal).
Skolvan blev i 1984 startet af 3 musik-professorer
fra the Regional Conservatory of Music, Song and
Traditional Dances of Brittany, i Ploemeur (Morbihan), og guitaristen Gilles
Le Bigot. Nu 16 år senere,
optræder stadig af én af de

Åbent hver dag kl. 12 – 23

Søndag kl. 13 – 18

Frankrig og lige så stille
breder sig ud over landets
grænser til resten af Europa. Konceptet er helaften/nat-livemusik (10-14
timer non-stop) med dans
og fest. I København præsenteres, som introduktion
til konceptet, en blid version af Fest-Noz, blot ca. 4
timer, men med kvaliteten
i top: Frankrigs absolut
førende
Fest-Noz-band,
Skolvan. Det er deres eneste optræden i København,
og løber af stablen:
Fredag d. 5. maj 2000 kl. 20
i Gimle
Entré: 50 kr. Børn under 12
år gratis ifølge med voksne. Ingen forudbestilling.

Jacque synger Brel
Intense sange og bratte
stemningsskift
mellem
bidende ironi og hudløs
poesi er kendetegnende for
Jacque Brel.
Hans navn er uløseligt
forbundet med den franske
chancon, trods det at han
oprindelig stammer fra
Belgien. Troubaduren, der
med sin guitar vækkede

opsigt i 1950’erne & 60’ernes Paris, havde som et af
sine yndligstemaer satiren
over snerpet skinhellighed
og bedsteborgerlig konformitet. I forestillingen “Jacques synger Brel” er guitaren skiftet ud med piano
og harmonika, når publikum gennem en bred vifte
af numre føres ud i alle

hjørner af Brel’s fascinerende univers.
Trioen bag “Jacque synger Brel” består af:
Jacque Lauritsen
Bjarne Sahl (piano)
Kim Jezus (harmonika)
Arrangementet er med fri
entré og foregår:
Søndag d. 7. maj 2000 kl.
15 i Gimle.

Dansk / fransk udstilling
I forbindelse med Den
Franske Uge på Gimle kan
man indtil den 11. maj
2000 opleve et møde mellem danske og franske billedkunstnere.
Den ene konstallation af
kunstnere – Ulla Silfverberg Andreasen, Maiken

Fra lørdag d. 13/5 og frem til sommerlukningen i Gimle udstiller Pernille
Manly i Cafeen. Dybden i hendes store oliemalerier afslører en inspiration
hentet fra naturen. Billederne er holdt i afdæmpede farver, der alligevel
udstråler en fantastisk kraft.
Og så til nyheden:
Det er nu officielt, at Gimles liv er blevet forlænget til nytår.
Søndag d. 31. december skal der være lukket og slukket.

oprindelige professorer,
Youenn Le Bihan, sammen
med Gilles Le Bigot, med
en ny konstellation af professionelle
musikere.
Gruppen består nu således
af 5 medlemmer:
Youenn Le Bihan –
“piston”, bombarde, biniou
Gilles Le Bigot – guitar
Dominique Molard –
percussion: tablas, bodhran,
darbouka, cajon (spiller
fast med Alan Stivell..)
Bernard Le Dreau – saxofon (sopran)
Loïg Troel – diaktonisk
accordeon.
Skolvan har som gruppe
spillet en essentiel rolle i
den Bretonske Fest-Noz
bølge der nu har invaderet

Islandsk
bogsalg
Så er det tid til Det islandske bogsalg – arrangeret i
samarbejde med bibliotekets aktive brugerråd.
Salget af bibliotekets
kasserede bøger er allerede godt i gang, I denne uge

Thorsen, Denis Prunier,
Jean-Marcel Busson, Sylvie Reno og Francis Ruggirello – har base i Marseille
og kunne opleves i København og Marseille sidste
år.
Den anden gruppe –
Tall, Paul Petersen, Helle

Zarp og Vagn Groth – har
base i København og i
Douarnenez (Bretagne).
Gruppen samles desuden
denne sommer i Poullan-sMer i Bretagne med en
installation af byens rådhus.

Lørdag 29. april-lørdag 6. maj
Mandag 8. maj
Tirsdag 9. maj
Onsdag 10. maj
Torsdag 11. maj
Fredag 12. maj
Lørdag 13. maj
er prisen 10 kr. pr. bog. Tør
man vente til næste uge
falder prisen dag for dag,
således at man mandag d.
8. maj får 2 bøger for 10 kr.

1 bog for 10 kr.
2 bøger for 10 kr.
3 bøger for 10 kr.
4 bøger for 10 kr.
5 bøger for 10 kr.
6 bøger for 10 kr.
7 bøger for 10 kr.

om tirsdagen 3 bøger for
10 kr. osv. for at slutte med
7 bøger for 10 kr. om lørdagen... Ja, hvor længe tør
man vente?

3. maj 2000
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KØTILBUD kl. 9
TORSDAG MORGEN
AIWA XP-V45

DENVER TCD-37

AIWA DISCMAN
FØR 899,-

GHETTOBLASTER
FØR 499,-

NU 299,-

NU 199,-

BEMÆRK: KUN 3 STK. PÅ TILBUD

BEMÆRK: KUN 4 STK. PÅ TILBUD

CANON BJC-5000

LUMATRON HW-330

BJC-5000
FØR 239995

MINIANLÆG
FØR 1495,-

NU 999,-

NU 799,-

BEMÆRK: KUN 1 STK. PÅ TILBUD

BEMÆRK: KUN 1 STK. PÅ TILBUD

AIWA CX-NH 220 MD

LUMATRON 20” TV

MINIANLÆG
FØR 2795,-

98TV20M
FØR 1695,-

NU 1499,-

NU 799,-

BEMÆRK: KUN 2 STK. PÅ TILBUD

BEMÆRK: KUN 1 STK. PÅ TILBUD

TORSDAG · FREDAG · LØRDAG

TEKSTIL-MARKED
SPAR OP TIL

40%

Stil krav. Det gør vi

50%

70%
60%
NJALSGADE 27

BRYGGEBLADET

6

3. maj 2000

Lokalplansforslag for
Ny Tøjhusgrunden
Gennemgang af kommunens intentioner, der bl.a. betyder,
at Kommandantbygningen fra 1909 skal rives ned

Tegningen viser principielle byggezoner og bebyggelsesplan for Ny Tøjhus-området.

Københavns
Kommune
har udgivet Lokalplanforslag Ny Tøjhus med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Det tidligere militære anlæg Ny
Tøjhus skal omdannes til
et integreret bykvarter
med boliger og serviceerhverv iflg. kommunalplanen fra 1997.
Statens
ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S
overtog ved årsskiftet
1997-98 ovennævnte grund
med henblik på afhændelse og har derfor anmodet
Københavns
Kommune
om, at der tilvejebringes
det fornødne plangrundlag
for opførelse af ny bebyggelse til boliger og serviceerhverv bl.a. hotel mv.
Lokalplanområdet er på
ca.150.000 m2 og omhandler området begrænset af
Amager Boulevard, Artil-

Bryggen i gamle dage

Kommandanthuset
Inden Tøjhuset flyttede til
Bryggen lå det i en lang
periode på Slotsholmen og
blev så flyttet til det
nuværende Tøjhusmuseum og Rigsarkiv. Men så i
1887 endte man ved Amager Boulevard på et område, der kom til at hedde Ny
Tøjhusområdet.
Tøjhus betyder skytsel
(våben) og kommer fra det
tyske ord zeughaus.
Efter vedtagelsen af den
ny hærlov i 1909 byggede
man korpsets administrationsbygning på hjørnet af
Amager Boulevard og
Thorshavnsgade. Senere
blev den så benyttet som
kommandantbygning, og
den første der boede der,

var generalmajor M.N.
Nørreså.
Bygningen, der nu desværre er lettere misrøgtet,
har stadig en flot facade
ud mod Boulevarden, og
rummene inde i huset er
store og flotte. Det er absolut en bygning, der bør
bevares.
Under krigen blev der
lavet beskyttelsesrum lige
under bygningen, som især
var beregnet til kommandanten og hans vigtigste
medarbejdere, mens der
dog senere blev lavet et
større
beskyttelsesrum
under Thorshavnsgade,
der kunne rumme hele 700
personer.
Ifølge rygter skulle der

have været en løngang fra
bygningen til Carl Nielsenbygningen på havnefronten, men den skulle
være styrtet sammen, da
man i 1954 opførte den nye
Langebro.
Rygterne siger også, at
et spøgelse huserer på
området. Han stammer fra
2. Verdenskrig, hvor han
son løjtnant blev beskyldt
for at have givet tyskerne
våben. Han erklærede sig
uskyldig, men rygterne gik
ham så meget på, at skød
sig. Siden er han gået igen
i jagten på de forsvundne
våben og har også besøgt
Gimle. Det stakkels spøgelse må nu se frem til at
blive hjemløs når Gimle og

nok også komandantbygningen må lade livet.
Den nye lokalplan betyder, at bygningen skal
rives ned, men det ville nu
være rart at bevare den
smukke gamle bygning.
Derfor, gør indsigelse
mod denne del af lokalplanen!

Husk, hvis I har noget
materiale om Islands
Brygge, så kontakt venligst
Inger Christmas, tlf. 32 54
16 55 eller Sussie Paddison, Lokalhistorisk Forening, Snorresgade 3, tlf. 32
57 12 47.

lerivej, Njalsgade og Thorshavnsgade.
Islands Brygges boligområde indeholder en tæt,
homogen bygningsmasse
fra perioden 1900 - 1920,
der har fungeret som en by
i byen med sin egen identitet.
Helhedsplanen omfatter
konkret et projekt til et
hotel med 400 værelser og
en boligbebyggelse på ca.
13.000 m2 svarende til ca.
100-130 boliger.
Mod Amager Boulevard
er der skitseret tre punkthuse i op til 12 etager. Flere erhvervsbygninger på
Rosenkærets arealer (bl.a.
Superbrugsen) nedrives
for at forbinde Njalsgade
og Ny Tøjhusgrunden. Når
hele bebyggelsesplanen er
gennemført, vil 45% af de
208.000 m2 etageareal
være boliger, hvoraf ca.
23.000 m2 er eksisterende
som bibeholdes.
Et vigtigt led i omdannelse af området er at fastlægge infrastruktur, herunder en ny bydelsgade og
en ny lokalgade. Endvidere fastlægges et stianlæg
som led i kommunens
overordnede cykelrutenet.
Lokalplanområdet
er
opdelt i 5 underområder.
Område I, II og III fastlæges til boliger og serviceerhverv. Ingen boliger må
være mindre end 75 m2.
Boliger for unge, ældre og
folk med handicap opført
efter gældende lovgivning
er undtaget fra bestemmelserne. I område I skal
opføres bebyggelse i 5 etager max. 23 m højt. I område II kan der opføres tre
bygninger i 12 etager max.
40 m høje.
I underområde IV fastlægges anvendelse til serviceerhverv , såsom administration, hoteller samt
håndværk mv. Det samlede bruttoetageareal til
butiksformål må ikke
overstige 6.000 m2.
I underområde V fastlægges anvendelsen til
offentlige formål, såsom
institutioner og andre sociale formål (her findes allerede Bibliotek, Socialcenter o.l.)
Den kollektive bustrafik
bliver flyttet fra Thorshavnsgade til en ny bydelsgade på Ny Tøjhusgrunden. Vejen anlægges som

en 2-sporet vej med fortov
og cykelsti i begge sider (se
lokalplantegningen).
Parkeringsdækningen
skal være 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal. Ubebyggede arealer og
parkeringsanlæg
skal
efter Bygge- og Teknikforvaltningens
nærmere
bestemmelse indgå i fællesanlæg.

Indsigelser mod
planerne
Forskellige instanser har
gjort indsigelse mod lokalplanen. Bl.a. er Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen skeptisk,
idet bebyggelsesprocenten
på store dele af området
sættes højere end de 150%,
som er gældende i den
oprindelige planlægning
for området. Enhedslisten
mener også at der bør
lægges vægt på, at de nye
boliger er helårsboliger.
Altså med krav om fast
bopælspligt.
Desuden har Københavns Bymuseum gjort
indsigelse mod nedrivningen af de to bevaringsværdige bygninger på hjørnet
af Amager Boulevard og
Thorshavnsgade. Begge
bygninger er af meget høj
håndværksmæssig standard. Især Kommandantbygningen fra 1909 med
det smukke jerngitter og
de murede søjler har et
venligt og imødekommende præg. Man bør derfor
bevare disse bygninger og
indarbejde dem i bebyggelsesplanen for området,
mener Københavns Bymuseum.
Lokalplanforslag er i A4
format og på 20 sider og
kan fås på bl.a. biblioteket.
Alle interesserede kan
komme med indsigelser,
ændringsforslag
eller
bemærkninger til lokalplanen i perioden 18. april til
19. juni 2000.
lkl
De stiles til:
Bygge- og Teknikforvaltningen
Plandirektoratet
Rådhuspladsen 77
1550 København V
Evt. e-mail: Pd@btf.kk.dk
eller på Internet:
www.pd.kk.dk
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Dansk boksnings store
fremtidshåb
Mikkel Kessler slog endnu engang til og viste at han er en
kommende mester

Skal Thorshave ligge her, går det ud over børnehaven Anna Poulsens Minde’s legeplads.

Thorshaves fremtid
bliver kort
Ny skoleudvidelse på området om et par år
Der er blevet arbejdet
hårdt for bevarelsen af fritidshjemspladserne i Thorshave. I den fremtidige
udvikling på Nytøjhusgrunden er Bryggen et
ukendt begreb: End ikke et
beskedent hjørne har kunnet reserveres til feks. børneinstitutioner for det
indeklemte kvarter bag de
store nye byggevisioner. Så
forældre, personale, lokalråd og institutioner på
Bryggen og politikere og
teknikere i Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen
har ledt efter andre løsninger.

En kortsigtet løsning
Endnu mangler den endelige beslutning om flytningen af fritidshjemsafdelingen til et sted syd for skolen på området der er
udlagt til idrætsplads og
udbygning af skolen. Der
er afsat 3,9 millioner kroner til flytningen, men den
nøjagtige placering er ikke
fundet. For også i den henseende er der flere ting,

der skal tages i betragtning.
Borgmesteren for udvalget Per Bregengaard (Ø)
siger til Bryggebladet:
– Vi prøver at finde en
placering der betyder
mindst mulige udgifter til
de tekniske installationer,
kloakering osv., samt en
placering der ikke beskærer skolens nuværende
udeareal – eller kun minimalt. Institutionen er kun
midlertidig, og jeg forventer, at allerede om et par år
må vi igang med en yderligere udvidelse af Skolen
på Islands Brygge med et
ekstra spor. Det vil medføre nedlæggelse af institutionen.
Men kan man blot se
bort fra at fredningsbestemmelserne på det område af Fælleden eksplicit
fastlægger det til udbygning af skolen?
– Såvidt jeg er orienteret har Plandirektoratet
sagt god for en sådan
anvendelse. Fritidshjemmets børn går jo på skolen
på Bryggen og det drejer

sig om en midlertidig løsning.
Midlertidige løsninger
har en tendens til at blive
langvarige. Og institutionen kunne vel ligge hvorsomhelst på Bryggen, hvor
der måtte være plads?
– Jo, men vi har ikke
mange penge at arbejde
med og flytning af en institution er en kostbar affære. Vi søger med denne
løsning at reducere udgifterne.
Og som sagt vil en ny
skoleudbygning blive nødvendig med det nye boligbyggeri syd for Bryggen.
Men det kan vel tage en
del år inden det slår igennem på skolebehovet?
– Allerede i dag er der
behov for tre børnehaveklasser på skolen. Så udbygningen af skolen må
under alle omstændigheder i gang inden for de
næste par år.
Og dermed nedlægges
Thorshave også?
– Ja, sådan ser det ud,
slutter borgmester Per
Bregengaard.
hu

Thorshave og Vuggestuen
i Borgerrepræsentationen
Torsdag den 11. maj skal
beslutninger
omkring
Thorshave og Vuggestuen
vedtages i Borgerrepræsentationen.
Indstillingen er, at Vuggestuen flyttes til Moskegrunden – overfor universitets-bygningerne – og at
Thorshave overgår som
selvejende institution til
Ungdoms og Uddannelsesforvaltningen og flyttes til
et område umiddelbart syd
for Skolen på Islands
Brygge.
Institutionernes endelige placering er ikke afgjort
endnu. Men med præsentation af den ny lokalplan
for Ny Tøjhusgrunden er
en tidsplan for flytning af
institutionerne ved at tage
form. Umiddelbart ser det
ud som om, Freja vil kunne
påbegynde byggemodningen af Ny Tøjhus-grunden
allerede fra den 1. november.
ljg

Bryggens helt store sportsnavn, Mikkel Kessler, viste
fredag aften, hvorfor han
kaldes dansk boksnings
største talent. I sin 18.
kamp som professionel
mødte han den 31-årige
Kevin Hall fra USA.
Kampen var sat til 6
omgange, men allerede i 2.
runde knockoutede Kessler sin modstander.
Amerikaneren viste sig
at have en underlig foroverbøjet stil med næverne
langt fremme foran kroppen, og det tog Kessler
21/2 minut at finde ud af
at aflæse dette. Men så gik
det også stærkt. En højrehånd rystede Hall så alvorligt, at han kunne prise
sig lykkelig for, at domme-

ren gik imellem og talte
over ham, hvilket også gav
så megen tid, at kampklokken nåede at lyde, så
Hall kunne nå at sunde sig
til næste omgang.
2. omgang begyndte med
et angreb fra amerikaneren, der et kort øjeblik så
ud til at ryste Mikkel Kessler. Det fik dog det modsatte resultat. Kessler syntes tirret og gik i et vildt
modangreb, der helt fik
Hall i tovene. Efter et heftigt bombardement af slag
gik kamplederen imellem,
samtidig med at folkene i
amerikanerens ringhjørne
gav op på hans vegne.
Mikkel Kessler har nu
bokset 18 kampe med
nøgen overkrop. Han har

vundet samtlige, heraf
hele 12 kampe på knockout, hvilket næsten berettiger han kælenavn i boksning: The Hitman. Fremtiden bringer en kamp d. 26.
maj og muligvis skal Kessler også være med ved et
stort stævne i Los Angeles
d. 17. juni. Det bliver
spændende at se om han
kan fortsætte sin opstigen
mod toppen, hvor han for
øjeblikket ligger på 11.
pladsen på Europa-ranglisten i sin nye vægtklasse.
Som følge af den megen
træning er muskelmassen
vokset, og Mikkel Kessler
er derfor rykket op i mellemvægt, der er en af de
klassiske og eftertragtede
vægtklasser.
vic

En koncentreret Mikkel Kessler stopper sin modstander i 2. omgang.

Børnetøj og romantisk nips
Hvis du står og mangler en
sød gave til moster Trut,
en skøn silkeundertrøje til
dit barn – eller du er typen
som tænder på romantiske
nips, er der hjælp at hente
i Bryggens nye butik,
Drömhus.
Indehaveren, Maj-Brit
Helle-Broe, åbnede sin
butik i Isafjordsgade 2 kort
før påske, og forhandler
designet børnetøj og brugsting. Hun er uddannet grafiker, men blev for et par år
siden inspireret til at starte sin egen butik.
– Butikken skal være et
hyggeligt sted, hvor børnene gerne må tage legetøjet
ned fra hylderne, siger
Maj-Brit Helle-Broe.
Det lyse lokale virker også luftigt og indbydende,

og varerne med deres pastelfarver, dufte og perler

taler direkte til den indre
prinsesse.
lwk
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El-tjek i hjemmet
Gode el-råd er billige
Energi-besparelser er gode
for miljøet- og for økonomien!
40% af hjemmets energi
bliver brugt i køkkenet,
mest til køleskabe og
frysere: Hvis du skal
anskaffe nye hvidevarer, er
det en god idé at købe de
A-mærkede, fordi de bruger mindst energi. Du kan
gå på nettet og finde en
oversigt over mærker og
priser på www.hvidevarepriser.dk. Men også dit
gamle køleskab, som ikke
skal skiftes ud, kan sagtens køre mere energirigtigt. Hvis du sørger for at
afrime frostboxen med
jævne mellemrum og sikrer at tætningslisterne
slutter ordentligt til, bruger skabet ikke så meget
el. Hvis tætningslisterne
er utætte, vil der dannes
frost på bagvæggen af køleskabet. Problemet kan

Illustration:
Danske Energiselskabers Forening

løses ved at du skifter
listerne ud, evt. køber en
ny køleskabsdør: Ca. pris:
hhv. ca. 800-1200 kr. Husk
også at støvsuge risten på
bagsiden af køleskabet, så
varmen kan slippe væk.

Batterier
igen

Vaskemaskiner og
tørretumblere:
Ligesom køleskabe er
vaskemaskiner og tørretumblere også energimærkede. Hvis du skal købe
nye, kan du hente vejledning på den førnævnte
internet-hjemmeside.
Nogle tommelfingerregler for energi-rigtig vask
er: altid at fylde maskinen
helt op og springe forvasken over. Hvis du kan
vaske hvidvask på 60 grader er det ligeså effektivt
som kogvask på 90 grader
og giver en el-besparelse
på mellem 35-45%. Når tøjet skal tørres er det bedst

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

at bruge tørresnoren og
undgå
tørretumbleren,
Den er en stor energifrådser: Hvis du er nødt til at
tumble, er det en god idé at
sørge for, at tøjet er grundigt centrifugeret i forvejen. så det tørrer hurtigere.

pære holder i ca. 1000
timer, kan en sparepære
holde mellem 8.000-15.000
timer. Selv om el-sparepærer er dyre i indkøb
(mellem 25 og ca. 100 kr.)
er der store besparelser at
hente- mellem 175 og 750
kr. pr. pære i løbet af dens
levetid, alt efter hvilken
styrke, du vælger..Hos
Københavns Belysningsvæsen kan du låne en kuffert med sparepærer, som
du kan afprøve hjemme:
Tlf. 33127290 eller hos
Energirådgivningen, som i
øjeblikket holder til i
Magasin på Kgs. Nytorv, 4.
sal. Tlf. 33952135.

Sparepærer
Når dine gamle el- pærer
skal skiftes ud kan du med
fordel gå over til sparepærer. En elsparepære
bruger kun 1/4 af den
energi, som en almindelig
pære bruger. Den holder
mellem 8 og 15 gange så
længe. Hvor en normal el-

Standby-funktioner på
computere, TV etc bruger
en masse strøm, der koster
dyrt på el-regningen. Hvis
du slukker for apparaterne
på væg-kontakten, kan du
undgå energispild. Transformatorer til halogenbelysning bruger også strøm,
med mindre du slukker på
vægkontakten.
Bryggens Grønne Guide
Rikke Fog-Møller hjælper
gerne med el-spareråd og
kan give dig foldere og brochurer med flere oplysninger. Hun træffes i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, tlf. 32
96 97 28

GUDSTJENESTER
Sønd. 7/5 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Sønd. 14/5 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Fred. 19/5 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Bededag, konfirmation
Sønd. 21/5 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Bededag, konfirmation
Sønd. 28/5 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Torsd. 1/6 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Kristi himmelfartsdag
Sønd. 4/6 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 11/6 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Pinsedag
Mand. 12/6 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
2. pinsedag
Sønd. 18/6 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 25/6 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 2/7 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 9/7 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Sønd. 16/7 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Sønd. 23/7 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Sønd. 30/7 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 6/8 kl. 11:
Hans Anker Jørgensen
Sønd. 13/8 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen
Sønd. 20/8 kl. 11:
Bjarne Fabritius Petersen

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

Skovtur
Onsdag den 24. maj
Onsdag den 24. maj kl.:
10.45 Bussen møder ved
kirken.
11.00 Vi kører til Roskilde.
12.00 Sejltur ad Roskilde
fjord til Frederikssund. På
turen sejler man bl.a. forbi
små øer, forladte klosterruiner og fredede fuglereservater. Der serveres middag
undervejs.
Ca. 13.40 ankommer båden til Frederikssund,

hvor bussen holder parat
på kajen for at køre os tilbage til Roskilde.
Ca. 14.30 Vikingeskibshallen i Roskilde, hvor der bliver muslighed for at se den
nye museumsø, havnen og
vikingeskibsværftet.
15.45 Eftermiddagskaffe
m. kringle på Rest. Bypar-

Forårsmøde
Menighedsrådsmøder
Datoer for dette halvårs menighedsrådsmøder, hvortil der er
offentlig adgang, er:
3. maj og 7. juni 2000.
Møderne begynder
kl. 19.00

På et onsdagsmøde for et
par måneder siden, lavede
menigheden en brainstorm
på en masse sange, som
man havde lyst til at synge
sammen.
Onsdag d. 10.maj synger vi et bredt udsnit af
disse sange, hvor Carl
Christian
Rasmussen
synger for.
BB

ken, på toppen af vandtårnet.
17.30 Forventet hjemkomst
til Hans Tausens Kirke.
Turen koster 125,- kr. og
dækker alt undtagen drikkevarer. Billetter til turen
kan købes i kontorets åbningstid.
hr

Hans Tausens Kirke er
åben for besøgende og
andagtssøgende mandag
kl. 16-18, tirsdag kl. 10-12
og 16-18, onsdag kl. 10-12,
torsdag kl. 14.30-17.00,
fredag kl. 10-12.

OBS!

KIRKEBIL

OBS!

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

☎ 32 57 41 96

Hvad
skal vi
med
kirken?
Debatmøde om
fremtidsvisioner
tirsdag d. 9. maj
kl. 19.30
Aftenens debatoplæg bliver 7 x 5 minutter om
drømme om livet i kirken –
kirken på Bryggen – og
ønsker til det nye menighedsråd, der skal vælges
til november.
De korte oplæg leveres
af Signe Bang, Britta Bugge Madsen, Jens Ole Riis,
Hanne Langgaard, Bjarne
Fabritius Petersen, Helen
Riis og Hans Anker Jørgensen.
Efter oplæggene vil menighedsrådets formand,
Finn Boesen Pedersen, styre debatten.
Alle er velkomne. Der er
gratis adgang.
haj

I Bryggebladet for to numre siden havde Amagerforbrænding og Miljøkontrollen en stor annonce om
batteri indsamling. Annoncen gør opmærksom
på, at alle typer batterier
skal indsamles og afleveres specielt.
Bor du i en ejendom,
hvor i selv indsamler batterier, er det godt nok at
aflevere dem der. Bor du i
en ejendom, hvor I ikke
indsamler batterier, skal
de afleveres i en forretning, som har en særlig beholder fra Amagerforbrænding, til Genbrugsstation eller til Miljøbilen.
Vil du slå et ekstra slag
for at øge indsamlingen af
batterier har Bryggens
Grønne Guide plakater og
klistermærker liggende,
som kan sættes op på de
almindelige affaldsbeholdere eller der hvor I anbringer information til beboerne.
Materialerne kan hentes
hos Bryggens Grønne Guide, Leifsgade 7.

KIRKENS KONTOR
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.
SOGNEPRÆST K/B
Bjarne Fabritius Petersen
Snorresgade 9, 2300 Kbh. S
tlf. 32 54 03 94
Træffes i præsteboligen
mandag kl. 17-18, tirsdag,
onsdag, torsdag kl. 9-10
SOGNE- OG
STUDENTERPRÆST
Hans Anker Jørgensen
Slagslunde Bygade 37 D
3660 Stenløse
Tlf. 48 18 09 50
Træffes: Tirsdag kl. 17-18

på tlf. 48 18 09 50 eller
32 57 56 98. Onsdag og
fredag kl. 11-12 i Hans
Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf. 32 57 56 98
Onsdag 12-13 og torsdag
11-12 på Universitetet,
Njalsgade 80, 13.1.69.
Tlf. 35 32 80 17 og i øvrigt
efter aftale.
KIRKETJENER
Peter Hermansen
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.
ORGANIST
Britta Bugge Madsen,
Puggårdsgade 15, 2. tv.
1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55.
MENIGHEDSRÅDETS
FORMAND
Finn Boesen Pedersen
Landlystvej 39 2650 Hvidovre
Tlf. 36 35 12 10
KIRKEVÆRGE
Steen Poulsen
Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 96 94 83
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mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen

Pensionister får nu deres
boligstøtte fra 1994
Men bliver beboerne i ejendommen Njal/Saga snydt for regulering af deres
manglende boligstøtte?
– Jeg undrede mig, da jeg i
artiklen i Bryggebladet
læste, at der kunne være
andre ejendomme der kunne være berørt af det samme problem, sagde Bjarne
Rostrup fra Social Center
Amagerbro, da han blev
spurgt, om kun beboere i
den ene af Nordens ejendomme – Njal A – fik efterregulering.
– Som sagt, det er ikke
noget vi har haft kendskab
til. Vi kan kun undersøge
sagen nærmere. Hvis det
viser sig, at problematikken er nøjagtig ens, så vil
jeg skrive til ejendomsselskabet Norden, og udfra
deres svar vil vi foretage
en regulering.
Bjarne Rostrup forklarer, at i betragtning af den
lange sags behandling i
bl.a. Det Sociale Ankenævn og Huslejenævnet
vil sagerne ikke været
berørt af en forædelsesfrist.

To ejendomme berørt
af manglende støtte
Sagen går tilbage til 1994
da de to ejendomme, Njal
A og Njal/Saga, fik installeret fjernvarme. En ændring i lejeloven det samme år, pålagde udlejeren at
flytte faste udgifter til varmeanlæg fra huslejebudgettet over til varmeregnskabet (a conto bidrag) .
Omlægningen skulle ske i
det første varmeregnskab,
som trådte i kraft efter 1.1.
1995. Men ejendomsselskabet Norden overflyttede, af praktiske grunde,
disse udgifter til varmeregnskabet for tidligt.
Det medførte at lejere
som modtog boligstøtte
mistede ca. 45 kr. pr. kvadratmeter pr. år. I bemærkninger til den ovennævnte nye lov fremgår

navn / gade / nr.

KRYDS&TVÆRS
Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest
søndag d. 14. maj 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. 8
blev: Hanne H. Hansen,
Egilsgade 44

– Det kan betale sig at kigge tingene efter i sømmene,
siger Heinz Larsen fra Njal A.
det klart, at boligstøttemodtagerne ikke skulle
komme i klemme p.g.a.
den nye lov, og at der skulle kompenseres fuldt ud
for en eventuelt nedsættelse i deres boligstøtte.
I første omgang kompenserede kommunen de berørte bolig støtte modtager
med ca. 18 kr. pr. kvadratmeter, men de manglende
26 kr. bliver altså først
reguleret nu – år 2000.
Det er Beboerforeningen
i Njal A, der i samråd med
Amager Lejeforening klagede til Social Center
Amagerbro
over
den
manglende efterregulering. Hos Social Center
Amagerbro ville man ikke
imødekomme klagen fra
Beboerforeningen, før der
blev truffet en afgørelse i

Huslejenævnet om, hvorvidt Ejendomsselskabet
Norden havde overflyttet
varmeudgifterne for tidligt. Sagen i Huslejenævnet blev afgjort i November 1998 – Norden havde
flyttet varmeudgifterne for
tidligt.
– Det kan betale sig at
kigge tingene efter i sømmene, siger Heinz Larsen
fra Njal A.
– Efterregulering af
boligstøtte og den slags
sker ikke altid pr. automatik, desværre.

Dårlig information
fra kommunen
Spurgt om Kommunen
måske har været for dårlige til at informere, svarede

Bjarne Rostrup:
– I sidste instans er det
op til den enkelte at være
informeret, men som almindelig praksis er det
klart, at vi burde informere. Jeg mener, at informationen omkring denne lov
har kunnet findes i pjecen,
vi udgiver hvert år.
Oplysninger omkring
Lov 419 af 12 juni 1994
fandtes i pjecen “Boligydelse og Boligsikring
1995.
Bjarne Rostrup fra Social Center Amagerbro oplyser, at omkring 80 beboere
har fået eller får en efterregulering snart. Han fortæller, at ca. 25-30 beboere
over 67 år får udbetalt en
efterregulering pr. 1. maj
og 1. juni, og at ca. dobbelt
så mange beboere under
67 allerede har fået en efterregulering.
For Karsten i Njal A, der
var berettiget til boligstøtte i 1995 og 1996, men fik
afslag fordi han kom under
bagatelgrænsen, har sagen
været for langdragen:
– Selvfølgelig er det
meget rart at få de penge
nu, men det ville ha’ været
bedre, hvis jeg havde fået
dem dengang, jeg ikke
havde en krone og var ved
at miste min lejlighed.
Nu står så tilbage at
finde ud af, hvordan situationen vil være for de
mange beboere i ejendommen Njal/Saga, der endnu
ikke er garanteret, at de
vil få udbetalt den støtte,
som de for mange år siden
blev snydt for p.g.a. Nordens uheldige regnskabsføring.
ljg

Hej Anette!
Gamle røver!
Så nåede du det før os andre. Tillykke med de 30 år
den 24. april og du holder dig sku godt!
Knuser
»dine 2 næsten-familie«!

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.

Provence på Bryggen
I maj måned sælges duge, puder,
hynder og mindre gaveartikler i
de dejlige provence stoffer.

BLOMSTER
VÆRKSTEDET
Islands Brygge 25
Telefon 32 96 15 95
Bemærk åbningstider: torsdag og fredag 11-18
Søndag d. 14. maj mors dag: 9-16
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Elegant par
mangler i bybilledet
på Bryggen
Nekrolog
I lang tid har vi kunnet
se dem komme kørende i
store amerkanske biler i
elegante klær med bovlere og for herrens vedkommende stor cigar og stok.
De lyste op hvor de
kom på Bryggen.
Men nu vil vi ikke længere kunne møde dem, de
er ikke mere.
Vi har bisat dem fra
Hans Tausens Kirke.
Vi kunne undre os over,
hvorledes de dog kunne
leve som de gjorde.
Mange myter omsvævede dem, selv lagde
de ikke skjul på det.
Det var nu engang deres måde at leve på, og de
havde også selv arbejdet
sig op til at kunne gøre
det. Det var hverkan arv
eller andres penge, hver
eneste øre var selvtjent.
Sådan ønskede de at
hylde livet med alle dets
muligheder og facetter.

For os som mødte dem
var de et festligt indslag i
livet på Bryggen lige til
at muntre os op, hvis
dagen var gråt i gråt.
Preben Victor Larsen
var arkitekten bag. Han
kom fra slægtsgården
“Steffensminde” på Falster. Som eneste søn havde han forskertset sin
chance som gårdmand.
Han valgte at begynde
helt for sig selv i København uden nogen form for
understøttelse eller hjælp
hjemmefra. Sammen med
Elise Ebba Christiansen
lykkedes det at skabe et
liv som kunne have været
en godsejer værdig.
De slog sig ned på
Bryggen, et flot og festlig
syn hos os. Et syn vi ikke
længere kan få at se. Vi
savner dem og vil mindes
dem: Æret være deres
minde!
Bjarne Fabritius
Petersen.

Da
sommeren
kom til
Bryggen

Ivanhoe på
krigsstien
Den 31. januar sidste år
står mejslet ind i bevidstheden. Her fyrede det 32årige hippieorkester Burnin Red Ivanhoe et brag af
en koncert af i det lokale
medborgerhus Gimle.
Bandet mener stadig, at
det var en af de bedste
koncerter de nogensinde
har leveret. Det samme
mente de, der kender orkesteret godt, og som fik lej-

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

3. maj 2000
COMPUTER
Have’s TV - PC Service
Egilsgade 30
32 54 43 19 & 20 91 43 19

FOTO
Njal Foto · Video
Njalsgade 22
32 54 55 90

CYKLER
Bryggens Cykler
Isafjordsgade 10
32 96 14 11

FRISØRSALON
Flair for Hair
Njalsgade 22
32 54 67 47

DYRLÆGE
Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

Klip 2000
Islands Brygge 1 B
32 54 81 02

Universe
EJENDOMSMÆGLER Reykjaviksgade 2
Bryggebageren
Nybolig v/ Steen Kofoed
32 96 00 22
Leifsgade 17
Amagerbrogade 73
32 95 85 45
32 97 17 70
GENBRUG
Genbryggen
BANK
Realgruppen Korsmann
Reykjaviksgade 2, kld.
Amagerbanken
H.C. Andersens Blvd. 42
Islands Brygge 3
v/ Langebro · 33 11 61 60 GLARMESTER
32 95 63 27
Jimmy Berger
EJENDOMSSELSKAB Artillerivej 50 – 52
BEGRAVELSE
Ejendomsselskabet
32 54 83 12
Bryggens
Hüffeldt & Rydmann
Begravelsesforretning
Gunløgsgade 1
GULVSERVICE
Amagerbrogade 155
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 A – Z Gulvservice
Islands Brygge 13
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10 Gunløgsgade 35, kld.
32 55 55 55
Personlig henv. tors. kl. 10-12 (Bryggens gulvmand)
32 57 25 84
BLOMSTER
Norden A/S
Blomstercirklen
Toldbodgade 53-55
KIROPRAKTOR
Leifsgade 5
1253 København K
Bryggens Kiropraktisk Klinik
32 57 19 10
33 93 41 41
Kenneth Lehart Jensen
Kigkurren 6-8, opgang C
Malou Blomster
ELEKTRIKER
32 57 13 00
Thorshavnsgade 26
Due Ka’ El
32 57 05 14
Gunløgsgade 43, kld. tv.
KONFEKTURE
32 96 69 11 / 40 19 69 33
Bryggens Konfekture
BOGHANDEL
Egilsgade 36 - 38
Bryggens Bog- og
Kilting EL-køb
32 54 25 80
Papirhandel
Isafjordsgade 4
Islands Brygge 21
32 54 56 91
KØBMAND
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06
EDEKA Marked / Per Toft
FARVEHANDEL
Egilsgade 2
BOWLING
O. Nørbys Eftf.
32 54 07 05
Bryggens Bowling Center
Isafjordsgade 3
Islands Brygge 83E
32 54 32 66
KØRESKOLE
32 54 00 50
Julle’s Køreskole
FODTERAPI
Gunløgsgade 31
CAFE
Klinik for fodterapi
32 59 95 73
Café Isbjørnen
Egilsgade 28, kld. tv
Reykjaviksgade 1
32 54 16 66
32 96 96 40

MALER
Malermester Harry Jensen
Appeldoorn Allé 2, 2791
Dragør
32 53 80 85
PIZZERIA / GRILL
Bjørnegrillen
Reykjaviksgade 1
32 54 43 50
SMØRREBRØD
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05
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
32 96 75 75
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

lighed til at overvære koncerten.
Bandet lovede dengang
at komme igen. Og i torsdags kunne skulle de så
forsøge at gentage successen.
Publikum blev heller
ikke denne gang skuffede.
Rockkoryfærerne,
Kim
Menzer, Ole Fick og Karsten Vogel gav den alt hvad
den kunne trække med
Kim Menzer som bandets
ubtingede forgrundsfigur.
Koncerten var ikke et
rendyrket nostalgi-trip.
Burnin Red Ivanhoe har
stadig noget at byde på. De
spillede en del numre fra
CD: Lack of Light, som
udkom sidste. Gode gedigne numre. Men det siger
sig selv, det var de legandriske numre som Tingeltangelmand og Elefanten
der fik folkene på dansegulvet.
tkj

KLINIK FOR FODTERAPI
ÅBENT MANDAG-TORSDAG

Anne Jensen
Egilsgade 28 kld. tv.
2300 København S.
32 54 16 66

FORENINGER & INSTITUTIONER
DAGINSTITUTIONER
Anna Poulsens menighedsbørnehave
Gunløgsgade 65
32 54 45 59
"Bryggehuset"
Artillerivej 71 D
32 54 19 49

BIBLIOTEK
Njalsgade 15
Åbent man. 13-19, tirs. 10-16
ons. & tors. 13-19, fre. 13-16
lør. 10-14
33 66 32 20

Bryggens Børne- og Ungdomscenter
Artillerivej 71 C
32 54 63 88

FORENINGER
Boldklubben Hekla
Egilsgade 24
32 95 53 11

Børnehave
Thorshavnsgade 28
32 95 27 58

Bryggens Pensionistforening, Gimle
v/ Jørgen Gøtterup
32 57 19 11

Institutionen "Bryggen"
Snorresgade 3
32 57 18 63
32 54 51 54 (legeplads)

Bryggens Pensionistklub
Artillerivej 71 C
32 54 63 88

"Krudtuglen"
Artillerivej 71 A
32 57 27 29
Røde Kors børnehaven
Langebrogade 2
32 57 64 23
Snurretoppen (vuggestue)
Snorresgade 10
32 57 55 73
"Thorshave"
Thorshavnsgade 23 B
32 57 53 42
Vuggestue
Artillerivej 71 B
32 57 31 85
Vuggestue
Thorshavnsgade 23 A
32 54 15 51
SOCIALCENTER
Socialcenter Amagerbro
Njalsgade 13
33 17 33 17

3. maj 2000
KULTURINSTITUTIONER
Bryggens Børneatelier
Thorshavnsgade 21
32 57 94 16 / 32 54 55 48
Københavns Kulturkasse
Gunløgsgade 27
32 96 11 28
Medborgerhuset Gimle
Thorshavnsgade 21
32 95 13 94 (kontor)
32 57 51 01 (cafe)

SKOLER
Dansk Flygtningehjælps Sprogskole
Kigkurren 6
32 54 08 54

Dartklubben Bjørnebanden
Artillerivej 86
32 54 32 73

Gøglerskolen / Ørkenfortet
Kigkurren 3
32 54 20 95 (kontor)
32 54 99 29 (elevtlf.)

Islands Brygges Lokalhistoriske
Forening
v/ Sussie Paddison
Snorresgade 3
32 57 12 47

Københavns Kvindedaghøjskole
Kigkurren 6 D
32 57 52 89 (kontor)
32 54 61 31 (elevtlf.)

Islands Brygges Lokalråd
Leifsgade 7
32 96 28 53
Lejerforeningen Islands Brygge
Leifsgade 7
32 96 25 50
Thorolf Spejderne Islands Brygge
Artillerivej 67
32 54 03 30

Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57
32 96 01 11
ÆLDRERÅD
Ældrerådet Amagerbro
Njalsgade 13, 1. th. værelse 106,
samme adresse som Pensions- og
Omsorgskontoret Amagerbro.
Kontortid mandage mellem klokken
12.00-14.00, telefon 33 17 28 64,
telefonsvarer er åben døgnet rundt.

KIRKE

Hans Tausens Kirke
Halfdansgade 6
Kirkekontor: 32 57 41 96
(dagligt kl. 10-13,
tirsdag tillige kl. 16-18)

FORENINGER / INSTITUTIONER
Optagelse er gratis.
Henv.: Bryggebladet, Leifsgade 7
32 96 28 15
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Bryggens Børneatelier og KlonK præsenterer:

Årets forårs- og sommerprogram

Torben Helsinghoff fra
Bryggens Børneatelier.
ryggens Børneatelier
har, som tidligere beskrevet i BryggeBladet,
levet et turbulent liv siden
årsskiftet.
Vi har sagt nej tak til
Københavns Kommunens
latterlige lille årlige tilskud på 50.000,-. Det har
givet genlyd langt inde bag
rådhusets mure.
Vi har i en evalueringsrapport, sammen med de
fire børnekulturhuse fra
Sundby, Vesterbro og Kgs.
Enghave, klart kunnet
påvise, at der burde tilføres flere midler til området. Den rapport valgte
Kultur- og Fritidsforvaltningens embedsmænd at
se bort fra og anbefalede
politikerne helt at fjerne
tilskudet på området.
Børnekulturhusene nåede at reagere og fik politikerne til at se det fornuftige i fortsat at støtte børnekulturen.
At Københavns Kommune er udvalgt af Kulturministeriet som undersøgelsesområde har vel også
spillet ind i deres beslutning.
Vi har i en næsten endeløs række af møder med
KUC, der hører under
samme forvaltning, håbet
på et mere direkte samarbejde med medborgerhusene. Bryggens Børneatelier
har nu valgt at tage kontakt direkte til politikerne
uden om de manipulerende embedsmændene, i håb
om at det vil kunne åbne
politikernes øjne for de store problemer, nutidens
børn og unge står over for.
Bryggens Børneatelier
er en af hjørnestenene i
etableringen af et Børnekulturelt Forum, der blev
stiftet i foråret. Børnekulturelt Forum består af
mange forskellige interesseorganisationer,
som
spænder vidt fra Børnenes
Kunstudstilling,
Byens
Fortællere til Glad TV-produktion og Billedskolen i
Ryesgade. Børnekulturelt
Forum har henvendt sig til
Borgerrepræsentationens
politikere for bl.a at påvise
vigtigheden af at styrke de
lokale børnekulturhuse i
forbindelse med etableringen af et centralt Børnekulturhus i Den Brune
Kødby. I Bryggens Børneatelier er vi af den overbevisning at et styrket lokalt
netværk vil give det overskud og derved opbygge
selvtilliden til, på egen
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hånd, at foretage det næste skridt!
Bryggens Børneatelier
er således med til at udforme fremtidens børnekulturpolitik for Københavns
Kommune og er fortsat en
aktiv deltager i arrangementer rundt i hele byen,
bl.a i det store kommunale
Sommerprogram for børn,
der bliver udsendt senere
på foråret.
Lokalt er Bryggens Børneatelier og ungdomsprojektet KlonK i gang med
planlægningen af forårets
og sommerens program af
mange
forskellige
og
spændende projekter:

KlonK
Bryggens skjulte ungdomsprojekt har nu eksisteret i over to år. Lige nu
arbejder vi på at etablere
det mobile mødested i form
af en skurvogn med telt.
Det mobile mødested vil
blive dekoreret og indrettet af Bryggens unge. Det
sker i samarbejde med
Bryggens
institutioner.
Vognen forventes at blive
taget i brug allerede til
sommer.
KlonK er en gratis aktivitet, der henvender sig til
alle Bryggens unge, 14-20
år, der uforpligtende og
uden voksenovervågning
mødes på tværs af interesser.

Kombi-Bold
Som noget helt nyt har vi i
samarbejde med Tinna
Søndergaard, der i nu tre
sæsoner har undervist i
gymnastik i Gimle, startet
en helt ny aktivitet.
Kombi-bold er leg med
bolden som samlingspunkt. Aktiviteten er allerede i gang i institutionerne Thorshave og Bryggehuset og tilbydes nu til
børn fra børnehaveklassen
til 3. klasse. Vi vil én gang
om ugen mødes i gymna-

stiksalen på Skolen På Islands Brygge. Tinna Søndergaard er uddannet
Idrætslærer på Instituttet
for Idræt på Københavns
Universitet og er en helt
utrolig og energisk igangsætter, som vi glæder os til
at arbejde sammen med.
Desværre kan vi kun oprette enkelte hold, men
håber at kunne udvide til
flere. Deltagelsen er gratis.

Idræt for Sjov
Til sommer, fra mandag
den 19. juni til fredag den
23. juni, har vi lånt Skolen
på Islands Brygge, hvor vi
i samarbejde med Børneidrætsskolerne
i
København arrangerer Idræt
for Sjov. Vi vil sammen
med Tinna Søndergaard
lave en masse sjove og
spændende aktiviteter. Vi
vil bl.a deltager i Sommeroplympiaden. Hele arrangementet foregår i samarbejde med DGI Storkøbenhavn, og vi arbejder på at
samle de mange stærke
kræfter, der er på Bryggen, i håb om at vi igen
kan få gang i folkemotionen og den livsglæde, der
følger med i samværet
med andre børn og unge.

Sommermalerskole
for børn
Vi vil i sommerperioden
lave en malerskole for byens børn. Det mobile værested vil blive placeret på
festpladsen i Havneparken, hvor børn og unge kan
modtage undervisning i
tegning og maling.
Bryggens Børneatelier
har indkøbt et antal staffelier og vil sammen med
dygtige inspiratorer stå for
undervisningen. Malerskolen vil være åben hverdage
fra klokken 10-15 i hele
august, dog ikke i weekender.

Bådebyggerværksted
for børn og voksne
I forbindelse med Bryggens Virkelighed vil der
blive etableret et bådebyggerværksted, hvor børn og
voksne kan arbejde med
både i store og små størrelser. Det er tanken, at dette
værksted skal markere opstarten på KlonK’s store
projekt. I samarbejde med
Thorshave og BBU vil vi
arbejde frem mod etableringen af et sejlerværksted, hvor børn og unge
kan besejle havnen i mindre bådetyper, f.eks kajakker, optimist-, Svendborgog Aalborgjoller. Vi håber
således allerede til vinter
at kunne tilbyde svømmeog navigationsundervisning for nye sømænd.

Hekla
Bryggens Børneatelier og
KlonK har sponsoreret
Heklas ungdomsholds træningstøj. Vi håber på et senere tidspunkt at kunne
gå mere aktivt ind i Bryggens idræts- og fodboldaktiviteter. Hekla vil til sommer i samarbejde med
Legepladsen
arrangere
Sportsfestival.

Børne-Boogie-Festival
Bryggens Børneatelier er
naturligvis også med på
Karen Vindings store su-

perarrangement. Der foregår på Kastrupfortet, med
fokus på børn imellem 0 og
4 år, lørdag den 3. juni fra
klokken 10-16.

Vi bygger broer
I anledningen af åbningen
af Øresundsforbindelsen,
vil årets store børnekulturprojekt: Vi bygger broer,
blive afholdt på Amager
Strand ved Helgoland, i
perioden 26. juni til 6. august.

Professionelle kunstnere
vil sammen med med børn
bygge “eventyr-broer” i forskellige størrelser og materialer. Børnene vil kunne
lege, svømme og sejle ved
og på broerne. Et udførligt
program vi blive udsendt
til Skolen, Legepladsen og
Institutionerne.
Tilmelding til aktiviteterne på 32 96 11 28, hvor en
telefonsvarer tager imod
kontaktnumre.

BRYGGENS BOWLING CENTER

CRAZY LØRDAG
HVER LØRDAG
MELLEM KL.18.00-24.00
1 BANETIME KR. 230,00 (incl. skoleje)
2 BANETIMER KUN KR. 300,00 (incl. skoleje)
(Timerne skal være sammenhængende)
(Max. 6 spillere pr. bane)

Og så er det ikke kun bowlingen der er billig:

1 STOR FADØL GRØN TUBORG, CLASSIC
ELLER RØD TUBORG KUN KR. 25,00

Åbningstider:
man.-tors. 10-23
fre. 10-24
lør. 14-24
søn. 9-19

Tinna Søndergaard, der i nu tre sæsoner har undervist i gymnastik i Gimle, starter en helt ny aktivitet:
Kombi-bold er leg med bolden som samlingspunkt.

Islands Brygge 83E
2300 København S
fax 32 54 10 08

BRYGGEBLADET
Hekla har
ventet et år

Cyklister der drejede til højre for rødt lys i krydset
Njalsgade-Artillerivej fik sig en ubehagelig overraskelse torsdag og fredag i sidste uge. Politiet havde
bødehæfterne fremme og fik en ganske pæn gevinst.

Næsten på dato er der gået
et år siden Hekla sendte et
brev til Parkafdelingen i
Københavns Kommune for
at undersøge, hvad der ville ske, efter at den lokale
boldklub blev hjemløs i forbindelse med, at Sundby
Boldklub overtog banerne
ved Kløvermarken.
Formanden for Hekla,
Alex siger:
– Vi vil gerne flytte hjem
til Bryggen, dvs til Lossepladsvej, men endnu har vi
ikke fået skriftligt tilsagn

om, at vi får baner dér. Og i
givet fald bliver det nok 8mandsbaner, og vi skal altså bruge 11-mandsbaner,
hvis vores træning skal
være ret meget værd. Det
er forholdsvist simpelt at
vende banerne, så vi får to
11-mandsbaner ud af flytningen til Lossepladsvej.
– Tilsvarende vil vi gerne have omklædningsfaciliteter og klubhus, men
indtil videre har vi ikke fået andet end ord fra kommunen. For tiden bruger vi

Islands Brygges nuværende idrætscenter!
en skurvogn til omklædning og har adgang til nogle 8-mandsbaner ved Artil-

lerivej, men hjemløse er vi
altså, slutter formanden.
hc

IS MEJERIET
Ø L · V A N D · VIN
UGEBLADE · AVISER · SLIK
KLIP-, TELE- OG MOBILKORT

Ny butik på Bryggen

søndag 14. maj
brudebuketter · dekorationer
bårebuketter · kranse og kistepynt

Blomster Cirklen
Leifsgade 5 · tlf. 32 57 19 10

★ ALTID ★

børnetøj & gaveartikler

PREMIER UDLEJNINGSV IDEOFILM

Isafjordsgade 2
Telefon 32 57 73 15

Åbent hverdage 8-20 · lørdag 8-23 · søndag 8-22

SUCCESSEN FORTSÆTTER
SÆLG DERFOR NU MENS PRISERNE STADIGVÆK ER HØJE.
SOL

GT

SOL

Islands Brygge 7, 2. th.

Direkte havneudsigt

På det herlige Islands Brygge kun 10 minutters gang
fra Tivoli ligger denne store flotte 3 vær. lejl. med en
fantastisk udsigt over havnen og byen. 96 kvm. nyere
brusebadevær., dejligt stort nyere køk., stort sovevær.,
meget stor og smuk spisestue, stor opholdsstue med
havneudsigt.

GT

Vestmannagade 1, 3. tv.

Unik lejlighed

Superlækker 4 værelses lejlighed på 102 kvm. og med
den smukkeste udsigt ud over havnen fra 3 af rummene. Totalistandsat, nyt brusebadevær. og køkken,
børnevær., sovevær., og 2 stuer ensuite. Høje paneler,
flotte stuklofter og flotte plankegulve. Fantastisk lækker.

Snorresgade 4, 1.tv.

Den nye Havnepark

Beliggende på det populære Isl. Brygge. 2 vær. på 65
kvm., nyt lækkert køkken, nyt lækkert brusebadevær., sovevær. som vender mod den flotte gård, stor
lys stue med karnap og kig mod havnen. Stuklofter,
termovinduer, plankegulve, fjernvarme, porttlf., indflytningsklar.
Udb./knt.pris: 55.000/920.000
Mdl. brutto/netto: 6.998/5.615

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

Michael Musfelth Jørgensen
Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

