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Bydelsråd

FLEX-SAL

KUC’s direktør, Hans
Grønberg, garanterer, at
medborgerhuset trods
tvivl om finansiering
ikke bliver mindre end
lovet.

Debat op til den 28. september.

SIDE 2 & 3

En mulig løsning på de
manglende bevillinger
kan være først at opføre
husets ydre ramme og så
for eksempel vente med
det indvendige i »selskabslokaler m.m.« (Se
illustration) indtil man
senere får rejst de tilstrækkelige midler.
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Ørestadsboulevard

Nyt medborgerhus
mangler penge

De første skitser af Ørestads Boulevard er nu på
tegnebrættet hos Bygge og
Teknik samt Vej og Park.

SELSKABSLOKALER
M.M.

SIDE 6

Iderigt stævne

Forsinket start og nedskæringer kan blive følgen
Bedst som man troede, at
alt gik så godt med det nye
medborgerhus på havnen,
ser det ud til, at der er problemer med at få pengene
til at slå til.
Beregninger viser, at der
mangler ca. 2 millioner, for
at man kan bygge det hus,
der vandt arkitektkonkurrencen, og et afslag fra
Lokale- og Anlægsfonden
på en ansøgning om et millionbeløb, gør kun sagen
endnu mere vanskelig.
Allerede ved offentliggørelsen af vinderforslaget
vidste man, at kommunens
beløb på 18,5 mio. ikke ville slå til. Men som kulturborgmester
Hans
Thustrup Hansen sagde
ved den lejlighed, skulle
man nok finde de sidste
penge til huset, således at
der ikke skulle skæres ned
i antallet af kvadratmeter
eller på kvaliteten af materialerne.
I KUC, der er bygherre,
havde man i første omgang
sat sin lid til en ansøgning
hos Lokale- og Anlægsfonden, men fra den er der

netop kommet et afslag,
delvis begrundet i at man
ikke ville støtte et projekt,
der skyldtes, at kommunen havde indvilget i at
rive et velfungerende hus
(Gimle) ned. Det betyder
altså, at der mangler et
anseeligt beløb for at kunne bygge vinderprojektet.

– Huset bliver ikke
mindre
Hans Grønberg, der er
direktør i KUC, siger til
Bryggebladet, at der ikke
kan blive tale om at
nedskære huset fra de
1422 kvadratmeter, som
der lå i vinderprojektet.
– Vi skal nok finde de
sidste penge til huset.
Der skal snart skrives
endelig kontrakt, og har
vi ikke pengene på det
tidspunkt, vil vi sørge for,
at størrelsen på huset
ikke ændres, siger Hans
Grønberg.
Løsningen kunne blive,
at der i første omgang skrives kontrakt på, at Hovedhuset med indhold gøres

færdigt, samt at selskabsafdelingens ydre ”skal”
laves. Selskabsafdelingen
gøres så færdig derefter,
når de sidste penge kommer ind, og det er Hans
Grønberg helt sikker på
nok skal ske.
Desværre tyder det på,
at den øjeblikkelige pengemangel kommer til at betyde, at indvielsen af huset
bliver forsinket, så det
først kan ske engang i det
sene efterår 2001. Det vil
også give en meget lang
periode, hvor Bryggen ikke
har noget medborgerhus,
idet Gimle skal ryddes i
december, og det nye hus
altså ikke forventes færdigt før engang 10-11 måneder senere.
Lokalrådet på Islands
Brygge er kede af den nye
situation, men sætter nu
deres lid til Hans Grønbergs ord. Formanden for
Lokalrådet udtaler:
– Det er virkelig kedeligt, hvis vi nu skal stå
uden medborgerhus i næsten et helt år, og for medarbejderne er det bestemt

heller ikke en sjov situation. Men vigtigst er det alligevel, at de resterende
penge skaffes. Vi kan under ingen omstændigheder
acceptere, at huset skulle
blive mindre end de 1422
kvadratmeter, som er det
absolutte minimum i forhold til de aktiviteter et
medborgerhus skal indeholde. Vi er derfor glade
for, at Hans Grønberg
fastslår, at der ikke kan
blive tale om nedskæring i
antallet af kvadratmeter.
Nu må vi så gøre vores for,
at der også bliver sørget
for projektets ovenlysvinduer og andre detaljer, der
måske ville kunne falde for
en sparekniv.

Nyt hus afhængig af
private sponsorer
De manglende 2 mio. skal
nu skaffes via private virksomheder. Den helt store
sponsor har været Ejendomsselskabet Freja, der
har givet over 10 mio. til

Havneparken forsinkes yderligere
Bygge- og Teknikforvaltningen har indstillet til
beslutning i Borgerrepræsentationen, at projektet
Havneparken på Islands
Brygge
afsluttes
ved
udgang af år 2000, uden at
delprojekterne pontonbroen, beboerhaven og festplads øst gennemføres.
Den planlagte beboerhave afsluttes af naturlige
årsager, da arealet, hvor
projektet skulle anlægges,

overdrages til Kultur- og
Fritidforvaltningen til anlæggelse af det ny medborgerhus. Pontonbroen som
oprindeligt var tænkt som
en trekant-formet, flydende konstruktion har vist
sig at være dyrere at udføre end oprindelig budgetteret. Bygge- og Teknikforvaltningen ser helst,
at Pontonbroen gennemføres som en fast, landsgående bro. Festplads øst

omfatter delvis privat fællesvej og der kunne ikke
indgåes en aftale med
vejens ejere om projektets
gennemførelse.
Derfor er projektet
udsat til et senere tidspunkt. Hos Bygge- og Teknik regner man med at
kunne gennemføre projektet indenfor en 2-3-årig
periode. De oprindelige
udgifter til pontonbroen,
beboerhaven og festplads

øst som løb op i 2,6 millioner kroner sammen med
indtægter fra forskellige
fonde på 1,25 millioner
kroner, anbefales reguleret
på budget 2000, d.v.s. at
Bygge- og Teknik indkasserer kr. 850.000 på deres
budget i det indeværende
år og at delprojekternes
gennemførelser afhænger
af kommunens vilje til at
finansiere pontonbroen og
festplads øst om 2-3 år. ljg

det nye hus. Derudover
har endnu ingen private
været på banen. Men oplagte sponsorer må være
de nye bygherrer langs
havnekajen.
Havnestadens investorer med DSIndustries, NCC, Sjælsøgruppen og flere helt nye
må have en oplagt interesse i, at det nye medborgerhus, der også skal servicere deres mange nye beboere, bliver så godt som
muligt. Endvidere kunne
det forventes, at nogle af
de nye på Nytøjhusgrunden, der på en eller anden
måde er årsag til nedlæggelsen af Gimle, ville
kunne bidrage. Således
kunne
Kommunernes
Landsforening og HK sætte deres fingeraftryk på
Bryggens nye medborgerhus.
alt

Den bemandede legeplads
ved Gunløgsgade blev forvandlet til et farverigt
tivoli den 9.-10. september,
hvor Bryggens børn fik lov
til at dyste mod hinanden
på en oppustelig fodboldbane.
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Spejder-liv
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VÆRKSTEDET
Nyt binderi-kursus
i starten af oktober.
Alt indenfor binderi
udføres på bestilling.

❁

Bemærk nye åbningstider:
onsdag 14-18, torsdag 11-18, fredag 14-18
Øvrige dage efter aftale.

Islands Brygge 25
Telefon 32 96 15 95
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Nærdemokrati ja tak
– bydelsråd nej tak!
Af Lokalrådet på
Islands Brygge
Den 28. september skal det
besluttes, om der skal indføres bydelsråd i København. Lokalrådet mener, at
sporene fra de fire bydelsforsøg skræmmer.
Det har ikke betydet
mere demokrati, men til
gengæld har bydelsrådene
fået opgaven med at gennemføre nedskæringerne
lokalt. Det har blandt
andet betydet udlicitering
og privatisering af kommunalt arbejde, fjernelse
af hjemmehjælp, fratagelse af indkøbsordninger,
nedlæggelse af medborgerhuse, besparelser på
daginstitutioner o.s.v. Lokalrådet ser gerne mere
(nær)demokrati, men det
består ikke i at afgøre,
hvilken gruppe der nu
skal lægge ryg til forringelser.
De positive forandringer,
der er sket på Bryggen
gennem de senere år, er
ikke sket i kraft af de poli-

tiske partier, men på
grund af græsrøddernes og
borgernes egne aktiviteter.
Det var sådan Islands
Brygge fik Havneparken
og et medborgerhus. Dette
er fortsat den bedste sikring for resultater.
Lokalrådet ser også med
bekymring på en opsplitning af København, der
allerede nu betyder forskellig serviceniveau i de
enkelte bydele. Denne
udvikling og den allerede
eksisterende
sociale
skævvridning vil blive
kraftigt forstærket og kun
være til fordel for de velstillede bydele.
De forbedringer, det
måtte være muligt at indføre lokalt, opvejes langtfra af ulemperne:
Derfor anbefaler Lokalrådet på Islands Brygge at
stemme nej til indførelse
af bydelsråd, men opfordrer samtidig til at fortsætte diskussionen om og
kampen for en bedre bydel
og et bedre København.

20. september 2000

Det mener Venstre om bydelsråd på
Islands Brygge
Jeg forstår fuldt ud, at
man her på Islands Brygge
har været i tvivl om fremtiden for bydelen f.s.v.a.
den forestående folkeafstemning. Som man sikkert ved, så anbefaler Venstre et nej den 28. september – vel at mærke til
bydelsrådsafstemningen.
Og Venstre var heller ikke
med i det forlig, som ligger
til grund for afstemningen.
Derfor har vi også vanskeligt ved at vurdere
“skæbnen” for Islands
Brygge i den sammenhæng. Eller rettere sagt.
Det har vi ikke nogen indflydelse på.
Tillad mig alligevel at
redegøre for nogle af Venstres mere generelle overvejelser:
Afstemningstemaet er,
som nævnt, et resultat af
et forlig mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedsli-

sten, Det radikale Venstre
og så Lars Hutters fra
Solidarisk Alternativ. Men
det er ikke et særlig klart
tema. Og det bærer da
også mere end almindeligt
præg af at have været offer
for kompromisets kunst.
På den ene side, så
fastslår partierne bag forliget, at København skal
bevares som én by med ens
servicemålsætninger
–
over hele byen. I virkeligheden en udhuling af de
nærdemokratiske tiltag,
som vi i dag ser i de fire
forsøgsbydele – Indre
Nørrebro, Indre Østerbro,
Kgs. Enghave samt Valby.
De femten nye bydelsråd
skal – i tilfælde af et ja den
28. september – have langt
mindre at skulle have sagt
end tilfældet er i de fire
nuværende forsøg.
På den anden side har
partierne bag forliget

besluttet, at der skal vælges 300 (trehundrede) nye
politikere og opføres 15
(femten) nye rådhuse med
tilhørende 15 administrationer. Alt i alt en helt
kolossal og uhørt forøgelse
af det politiske og administrative niveau. Som om vi
ikke havde administratorer nok.
Det kan Venstre i
København ikke støtte!
Først og fremmest fordi
de 300 politikere ikke står
til økonomisk ansvar overfor borgerne. Det er nemlig
fortsat
politikerne
i
Københavns
Borgerrepræsentation, som skal
skrabe skattekronerne ind
for derefter at dele dem ud
til de 300 politikere i bydelene. Enhver kan forestille
sig, hvilket cirkus det vil
medføre. 15 bydelsråd som
konstant vil skændes med
hinanden og Københavns

Rådhus om flere penge til
alle de mere eller mindre
fantasirige projekter, som
de 300 politikere uden
noget reelt ansvar for økonomien vil gøre alt for at
sætte i søen.
Venstre medvirker gerne til mere nærdemokrati
København – meget gerne.
Det ligger faktisk som et
bærende element i hele
vores tilgang de politiske
beslutninger vi er med til
at træffe i København.
Men vi siger nej til en
bydækkende bydelsrådsordning, som på den ene
side medfører mere administration og uklar politisk
kompetencefordeling og på
den anden side reelt er en
nærdemokratisk narresut.
Martin Geertsen
gruppeformand (V)
Københavns
Borgerrepræsentation

Husk også euro-valget den 28. september

Tegning: Lena W. Kock

Bydelsråd – derfor!
Bryggens Borgerforening /
Islands Brygges Lokalråd
Indkaldelse til årsmøde
Borgerforeningen/Lokalrådet afholder årsmøde
torsdag den 26. oktober 2000 kl. 19.30 i Gimle,
Thorshavnsgade 21. (*)
Forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden.
3. Beretning.
4. Regnskab
5. Forslag. (**)
6. Valg til bestyrelsen:
Næstformand
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsessuppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
(*) Adgang til mødet mod forevisning af gyldig kvittering for medlemskab. Medlemskab for 2000 kan tegnes
ved indgangen mod betaling af 30 kr.
(**) Forslag skal være foreningen i hænde på adressen
Leifsgade 7 senest 8 dage før mødet.

I det sidste nummer af
Bryggebladet anbefaler
Lokalrådet at bryggeboerne undlader eller stemmer
nej til den kommende afstemning om bydelsråd,
fordi Islands Brygges
fremtid som selvstændig
bydel skulle være uafklaret. Selvom overborgmesteren åbenbart ikke har
taget sig tid til at svare
Lokalrådet, så burde bryggeboerne nu have modtaget kommunens informationsavis om bydelsafstemningen. Det fremgår at
den 15. bydel – Vestamager, hvor Islands Brygge
ligger – er en selvstændig
bydel.
Vestamager bliver en lille bydel set i indbyggertal,
men med en stor vækst på
grund af de nye boligom-

råder ved Islands Brygge
og udbygningen af Ørestaden. Hvordan mon Bryggeboerne bedst møder disse forandringer – styret
fra rådhuset eller som
bydel ?
Der kan siges meget om
de igangværende bydelsforsøg. Nogle tænker på
problemer med ulovlige
beslutninger på Østerbro
og meget debat om nedskæringer i andre bydele.
Det er rigtigt, men netop i
bydelene bliver problemerne synlige, fordi politikerne er tættere på borgerne
– de bliver kigget i kortene, og kan ikke gemme sig
væk. I det store København giver den enkelte op
overfor systemet, og det er
ikke ukendt at politikerne
gemmer sig bag embeds-

mænd (som når Lokalrådet ikke får svar fra overborgmesteren !).
Nedskæringer er noget
de fleste forældre med
børn i daginstitutioner i
BR-København særligt i år
har haft tæt inde på livet. I
bydelene prioriterede man
anderledes. Økonomien er
vigtig, men det er ikke alt.
Det handler også om
måden man gør tingene
på. Forestil jer f.eks. flytningen af institutionen
Thorshave – mon et lokalt
bydelsråd ville være ligeså
enerådende og umeddelsomme omkring hvordan det skulle ske ? Mon
muligheden for at have
børnehave ville have været
fuldstændig afskaffet ? Og
hvordan ville et lokalt
bydelsråd stille sig til at

lave Thorshave om til SFO
? Mon ikke man ville vælge
en løsning der i højere
grad passede forældrene
og institutionerne ?
I SF og Enhedslisten
kunne vi godt ønske os at
endnu flere områder var
lagt ud til bydelene med
det samme. Vi er enige i at
magten burde være mere
entydigt placeret hos bydelene. Vi tror dog på at
bydelsråd i hele byen er
den rigtige vej at gå – og
har byen først lokale råd
overalt, så vil muligheden
for sammen at presse på
for at udvide beføjelserne
være langt bedre end de er
i dag.
Vi ses på valgdagen,
Charlotte Wieth-Klitgaard,
SF og Rikke Fog-Møller,
Enhedslisten

KLINIK FOR FODTERAPI
ÅBENT MANDAG TIL FREDAG

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

Anne Jensen
Egilsgade 28 kld. tv.
2300 København S.
32 54 16 66
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Uklarhed om bydelsråd
Hvis der indføres bydelsråd i hele København, vil
Islands Brygge/Vestamager blive en egen selvstændig bydel med eget bydelsråd. Det vil i hvert fald blive konsekvensen, hvis SF
får lov at bestemme.
Men da SF er temmelig
ene om at svare klart på
henvendelser fra Islands
Brygge, og ingen andre vil
afkræfte muligheden for,
at Islands Brygge bliver
underlagt andre bydele, er
det stadig en ganske uklar
situation, man fra Borgerrepræsentationen har sat
vælgerne på Islands
Brygge i.
Lokalrådet og Bryggebladet har gennem en
lang periode forsøgt, at
få partierne i Borgerrepræsentationen til at
redegøre for, hvordan
Islands Brygge vil stå,
hvis der skal indføres
bydelsråd i hele København. Sidst har vi brugt
kommunens hjemmeside over Internet for der
at få et svar. I den netop
udsendte brochure fra
kommunen om valget
reklameres der for, at
man kan “maile” med
gruppeformændende fra
de forskellige partier.
Det har vi så gjort, men
helt i tråd med, at Lokalrådet ikke har kunne få klare svar, kunne
heller ikke vi få en tilbagemelding, der var
klar.
Kun SF og Venstre
har ulejliget sig med at
svare.
SFs melding er klar.
Gruppeformand Martin
Gûnter melder ud: “Jeg
kan på SF’s vegne
bekræfte, at Islands
B r y g g e / Ve s t a m a g e r
skal være en selvstændig bydel med eget
bydelsråd.”
Venstre, der ikke går
ind for bydelstanken,
mener ikke at have indflydelse på sagen, hvilket udtrykkes af gruppeformand,
Martin
Geertsen på følgende
vis:
“Jeg forstår fuldt ud,
at man her på Islands
Brygge har været i tvivl
om fremtiden for bydelen f.s.v.a. den forestående folkeafstemning.
Som man sikkert ved,
så anbefaler Venstre et
nej den 28. september vel at mærke til bydelsrådsafstemningen. Og
Venstre var heller ikke
med i det forlig, som ligger til grund for afstemningen. Derfor har vi
også vanskeligt ved at
vurdere “skæbnen” for
Islands Brygge i den
sammenhæng. Eller rettere sagt. Det har vi
ikke nogen indflydelse
på.”

Useriøst demokrati
Den udsendte brochure
fra Borgerrepræsentationen lægger op til, at
Islands Brygge bliver
en bydel for sig, men
tankevækkende er det,
at der ikke kan komme
en klar udmelding fra
kommunen, der afkræfter aftalen om bydelsråds passus, der melder

et forbehold om netop Islands Brygge/Vestamager
som bydel. Tankevækkende er det også, at de fleste
partier bag bydelsaftalen
ikke vil fortælle Islands
Brygge, hvad et eventuelt
JA indebærer, og at overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen og hans parti
ikke på noget tidspunkt
trods gentagne henvendelser, har fundet det nødvendigt, at svare på de mange
spørgsmål.
Situationen er derfor
stadig ganske uklar for
Islands Brygge, og det er

INDRE

INDRE

2-værelses lejlighed
på Bryggen søges af
kvindelig studerende.
Både leje og fremleje
har interesse.
Henvendelse:
32957535 eller
32572852

ANTIKKR AM
Leifsgade 3 – tlf: 32 54 32 36
På Internet via www.antikkram.com
Til de mørke aftener
Se vor t store udvalg i lamper og lysekroner

Ændrede
åbningstider:

tirsdag & torsdag
fredag
lørdag
søndag

13-18
14-18
11-14
lukket
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BOLIG SØGES
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en uværdig facon, at gennemføre en “demokratisk”
afstemning om noget så
vigtigt, som at dele København op i mindre enheder.
Borgere på Islands Brygge
har bestemt ikke noget
særlig godt grundlag for at
gå til afstemning.
Se endvidere her i bladet
indlæg om bydelsvalget.
Venstres svar om bydele
bringes i sin helhed, og
også Lokalrådets anbefaling af et NEJ til opdeling
af København bringes.

VESTERBRO YDRE
VA N L Ø S E
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BYDELSSTYRE? BRUG DIN STEMME

Borgermøder i Københavns Kommune:

Den 28. september skal københavnerne stemme om der skal indføres bydelsstyre i
alle bydele i Københavns Kommune fra 1. januar 2002.

Tirsdag den 19. september
kl. 19.00:
Vanløse Forsamlingshus, Lindehøjen 12,Vanløse

Tirsdag sidste chance for
brevafstemning
På tirsdag den 26. september er
det sidste chance for at brevstemme til den vejledende folkeafstemning om bydelsstyre i
København, hvis du er forhindret
på selve afstemningsdagen den
28. september. Brevafstemning
finder sted mandag til lørdag på
Københavns Folkeregister
Dahlerupsgade 6
1640 København V
Valgkort på vej ud
Inden den vejledende folkeafstemning den 28. september
modtager alle stemmeberettigede københavnere valgkort specielt til folkeafstemningen om
bydelsstyre.Valgkortet er grønt.

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V
Telefon 33 66 33 66

På aftemningsstedet vil der være
markeret tydeligt med pile og
plakater, hvor afstemningen om
bydelsstyre finder sted.
Hvis du ikke har modtaget dit
valgkort inden folkeafstemningen, kan du henvende dig til
Københavns Folkeregister.

side der hedder Internet-Borgermøde.
Få svaret på
●
●
●
●

Tag del i debatten
Klik ind på Københavns Kommunes hjemmeside på
Her kan du få
alt at vide om den
vejledende folkeafstemning den
28. september om bydelsstyre i
København. Du kan se, hvor der
afholdes borgermøder, og du kan
tage del i debatten om byens
styre ved at maile til politikerne
eller skrive din mening på den

Københavner Information
Rådhuspladsen 7
1550 København V
Telefon 33 66 66 33

●

Hvad handler bydelsstyret om?
Erfaringer med bydelsstyre
Partiernes mening
Fakta om bydelene
Information om valget

Efter afstemningen kan du også
finde resultaterne på hjemmesiden.
Støtte til bogermøder:

Tirsdag den 19. september
kl. 19.00:
Kulturcentret,
Øresundsvej 4, Amager
Søndag den 24. september
kl. 17.00:
Café Gokken & Kokken,
Nørrebrogade 114, Nørrebro
Mandag den 25. september
kl. 19.30:
Bydelsrådshuset, Østerfælled
Torv 13, Østerbro
Mandag den 25. september
kl. 19.30:
Sølvgades Skole,
Sølvgade 16, Indre By
Mandag den 25. september
kl. 19.30:
Medborgerhuset Blågården,
Blågårds Plads 3, Nørrebro
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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

FREDAG 29/9 KL. 21
BACK ON STAGE

PETER THORUP
SMILEY · KNUT HENRIKSEN · GERT SMEDEGAARD
ENTRÉ 45 KR.

FORSALG KUN I GIMLE

Menu 21/9 - 30/9 á 35 kr. i Gimle’s Café
tors. 21.
fre. 22.
man. 25.
tirs. 26.
ons. 27.
tors. 28.
fre.

29.

nakkefilet m. krydderurter
vegetarisk menu
hele kyllingelår i tomatsovs m. rispilaf
lammegryde m. brød
dagens fisk
valgflæsk m. kartofler & persillesovs
valgaften på 46-tommer-tv
kalvehaler i portersovs m. kartoffelmos
kl. 21: Peter Thorup Band
Og eller »Den alternative« fra 25 kr.

20. september 2000

Peter Thorup tilbage på
scenen – og tilbage i Gimle
Fredag d. 29. september kl. 21: Peter Thorup – Smiley
Knut Henriksen – Gert Smedegaard
Peter Thorup back on Stage. Danmarks mest suveræne bluesmand gennem
alle tider har fået lyst igen
– til glæde for alle elskere
af den ægte blues.
Efter eget udsagn var
Peter Thorup blevet træt
af sig selv – han havde lige
pludselig for mange jobs,
uden rigtig at være glad
for at spille.
Han siger nu, at han er
blevet glad for sig selv igen
– og har lyst til at spille
igen, bare med meget
færre jobs.
En enestående oplevelse
venter derfor i Gimle.
Peter Thorup har samlet
noget der ligner det bedste
hold, der kan samles i kongeriget. De gamle venner,
Smiley, Knut Henriksen og
Gert Smedegaard, behøver
ligesom Peter Thorup
ingen yderligere præsentation.
Entré 45 kr.
Forsalg kun i Gimle

Nu tager det virkeligt kun 5
minutter at handle i FAKTA!
Debat

Fra kl. 12 har Gimles Kaffebar
forskellige gode tilbud, f.eks. tre
frisksmurte håndmadder til 20 kr.

Lørdag 7/10 kl. 20

Entré 30 kr.

The smoky silky voice from Ireland

Niamh Parsons
Graham Dunne
Dave Munnelly

Søndag 15/10 kl. 15

Da Broby
kom til
Bryggen
Entré 30

kr.
Brasiliansk krydret med flamenco

Christian Sievert
Lars Bo Enselmann

Åbent hver dag kl. 12 – 23

Hurra, nu har vi endelig
fået en pæn FAKTA her på
Bryggen. Det var en fornøjelse at se vores FAKTAbutik åbne for godt og vel
to måneder siden ombygget og forbedret. Det er virkelig en fornøjelse at se
butikken så ren og pæn, og
at man ikke længere skal
kæmpe sig igennem en
sværm af bananfluer i
frugtafdelingen, ej heller
være bange for at man
klistrer fast til gulvet et
sted i butikken. Det har
hjulpet, at der er kommet
en ny butiksbestyrer samt
nyt personale.
Men, der er jo næsten
altid et men, indgangsdøren er jo for pygmæer.
kun én ind- og udgangsdør,
som er så smal, at man må

Søndag kl. 13 – 18

Da biblioteket i 1997 udgav vandreturspjecen “Gå
tur på Islands Brygge”, var
det med bevidstheden om,
at vi lavede et stykke pionerarbejde. Det viser sig
imidlertid, at den gamle
forfatter og kulturformidler Robert Broby-Johansen
kom os i forkøbet.
I 1959 skrev han bogen
“Gennem det ny København”, hvor han går på
opdagelse i Københavns
bydele. Og i ét af kapitlerne er han nået til Islands
Brygge, hvor han går fra
Christmas Møllers Plads
ad Artillerivej til Nokken
og tilbage ad Islands Brygge til Langebro.
Det interessante ved
denne over 40 år gamle be-

kante sig rundt om hinanden. Når en barnevogn og
en
pensionist-rullevogn
skal passere hinanden i
døren, så er der lige ved at
blive trafikkaos, mens vi
andre springer for livet.
Nå, men når alt kommer
til alt, så er det blevet en
nydelig FAKTA. Så nu må

vi bare håbe på, at butikken forbliver ren og pæn i
fremtiden. Det kræver jo
også lidt af os kunder – at
vi f.eks. ikke smider vores
boner på gulvet, når vi går
ud af butikken.
Med venlig hilsen
Lone Klevehøj
Gunløgsgade 57, 3.th.

retning er ikke alene det
historiske tidsbillede, men
i høj grad Brobys skæve og
kradse samfundskommentar, som han indervejs diverterer læseren med. Specielt synes Nokken at have
tiltalt Brobys ukonventionelle sind. Bland andet
observeerer han, at husene
på Nokken er bygget efter
folks hoveder, og at det er
rart at konstatere, at der
er så meget forskel på
hoveder. Til slut leger han
lidt med ordet broby og
foreslår, at Islands Brygge
på linie med Vesterbro og
Nørrebro også er en broby.
Ikke nogen stenbro ganske
vist, men en skibsbro, som
ordet brygge jo egentlig
betyder.
Hvis du vil læse den
morsomme beretning, kan

du naturligvis låne bogen
på biblioteket, men du kan
også se teksten på Internettet, ad vi med forlaget
Gyldendals tilladese har
lagt den på vores hjemmeside www.kkb.bib.dk/bry/
under punktet “Gå tur”.

Kulturpas
Biblioteket sælger Kulturpas til Kulturnatten den
13. oktober.
Igen i år sælger vi kulturpas og programmer til
Kulturnatten i København
den 13. okt. Et kulturpas
koster 50 kr. og et program
5 kr. Børnepas udleveres
gratis; det gælder børn
under 14 år.
Kulturpasset giver også
i år fri kørsel med tog og
bus fra kl. 17-01.

BRYGGEBLADET

20. september 2000

Skoleudbygning på vej
Det nye byggeri i Havnestad – Dansk Sojakagefabriks tidligere grund –
kommer blandt andet til at
huse godt 700 nye boliger,
og det skaber behov for flere skole- og institutionspladser på Bryggen.
Dette behov er Københavns Kommune nu så
småt ved at forberede sig
på at imødekomme. Det
fremgår af en indstilling
fra Bygge- og Teknikforvaltningen om et tillæg til
lokalplanen for Havnestaden.
Tillægget, som fastlægger de nærmere bestemmelser for byggeri i en del
af området, har netop
været til høring hos de
øvrige kommunale forvaltninger, og her har såvel
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
som

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen gjort
opmærksom på behovet for
udbygninger.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at der bliver behov for
en daginstitution på 750
m2 etageareal svarende til
5 børnegrupper. Forvaltningen har derfor indledt
forhandlinger med Økonomiforvaltningen om at
overtage den kommunale
grund ved Artillerivej, som
Jakobsens tømmerhandel i
dag ligger på, og som bliver ledig pr. 1. marts 2001.
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der vil blive behov
for at udvide Skolen på
Islands Brygge med 2 spor
samt at udvide fritidshjemskapaciteten tilsvarende.

Det fremgår desuden, at
forvaltningen allerede har
konkrete planer om at
udbygge skolen til og med
9. klassetrin.
For at kunne rumme en
firesporet skole til og med
9. klasse er man nødt til at
udvide ud over skolens
nuværende grund, nærmere bestemt på det 2 ha store areal syd for skolen –
bag Ballonparken – som i
forbindelse med fredningen af Amager Fælled i
1994 blev stillet til rådighed for skolens udbygning.
Bygge- og Teknikforvaltningen oplyser, at der på
baggrund af meldingerne
fra de to forvaltninger i
den nærmeste fremtid vil
blive igangsat et lokalplanarbejde af området øst
for Artillerivej.
max
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BRYGGENS BOWLING CENTER TILBYDER

BUFFET & BOWLING FREDAG
Fiskeruller m/rejer, julienne-urter & sauce, laksefarseret rødspættefilet m/sauce
verte, marineret oksetyndsteg m/garniture, Coq au vin, spareribs m/coleslaw,
grøntsagstærte, salatbar, m/dressinger, forskellige brød og kartofler, til dessert vil
være mindst 2 af følgende: tærte, ost, ostekage.

Incl. 1 times bowling kr. 185,- pr. person
Incl. 2 timers bowling kr. 235,- pr. person
Buffet uden bowling kr. 135,- pr. person
Der beregnes 11/2 time til spisning. Bestilling senest 7 dage før. Minimum 4 personer. Depositum 50% skal betales før arrangement. Gældende fra d. 18/8-00 til og med d. 17/11-00.

CRAZY-LØRDAG 17-24
Billig bowling: en bane 2 timer 300,- kr. 1/2 ltr. fadøl 25,- kr.

BOWL & SPIS LØRDAG
Steak eller kalkun schnitzel m/dagens kartoffel samt salat
incl. 1 times bowling kr. 120,- pr. person
incl. 2 timers bowling kr. 175,- pr. person
Bestilling senest 3 dage før. Minimum 4 personer pr. bane. Gælder lørdage kl. 15.00 – 21.00.
Spisning 1 time før eller efter bowling. Gældende fra 19/8-00 til og med 18/11-00.

Gode kontakter til Norden
Debat
I en artikel i BT, onsdag
den 13/9 kunne man læse,
at Jens Jørgen Thorsens
ekskæreste, Anne Thygesen, nu er blevet kæreste
med en af Thorsens gode
venner. Længere nede i
artiklen dukker der nogle,
for en bryggeboer, interessante linjer op:
Citat: »Via Thorsens
gode kontakter hos ejendomsselskabet
Norden
havde de skaffet sig en

mega-leje-lejlighed…«.
»De« henviser til Thorsen
og Thygesen og lejligheden var beliggende på
Østerbro. Senere nævnes,
at Anne Thygesen snart
flytter til en mindre lejlighed på Islands Brygge,
idet hun jo i mellemtiden
har skiftet hest. Og så kan
man jo som læser formode, at Anne Thygesen endnu engang har nydt godt
af Thorsens kontakter i
Norden. Folk på den interne og eksterne venteliste

Bestilling 3254 0050
Ret til ændringer forbeholdes.

hos Norden kunne nok
ønske sig nogle fif til,
hvordan man sådanne
kontakter!
Skal man være en fantast med gysser i baglommen?
Lille, rund og halvskallet? Eller bare ude på et
almindeligt skråplan?
Hvis man nu forestiller
sig, at Norden har mange
søde, charmerende venner,
er det måske forståeligt
nok at man kalder det en
»venteliste«.
lwk.

Åbningstider
man.-tors. 10-23
fre.-lør. 10-24
søn. 10-19
Islands Brygge 83E
2300 København S
fax 32 54 10 08

Vi har netop solgt Bryggens største ejerlejlighed – Isl. Brygge 11 st.tv.
Går du i salgstanker så kontakt din lokale ejendomsmægler for en gratis salgsvurdering af din lejlighed. Hos os bliver din lejlighed
både annonceret lokalt, Berlingske Tidende, RealNyt, hos 3 RealMæglere på Amager og 1 i City og selvfølgelig på internettet.

Reykjaviksgade 3, 2. tv.

Lækkert gårdmiljø

Midt på det herlige Isl. Brygge med al dens miljø og
ikke mindst den flotte Havnepark. 3 vær. lejl. på
92/83 kvm. i pæn herskabelig ejd. fra 1907. Rigtig
flot nyere Danica-køkken med kogeø og spiseplads,
pænt velholdt karbadevær., 2 flotte stuer ensuite med
den herligste udsigt over havnen, stort sovevær. ligeledes med den herligste udsigt over havnen.
Udb./knt.pris: 90.000/1.550.000
Mdl. brutto/netto: 11.744/9.358

Vestmannagade 1, 1. tv.

Totalistandsat

Perfekt og totalistandsat stor 3 vær. lejl. på 91/102
kvm. i særdeles flot og velholdt ejendom fra 1906.
Der er stort nyt og meget smagfuldt Svane spisekøk. i
hvid/mahogni, 2 dejlige store og solrige vestvendte
stuer ensuite med fløjdøre og med den smukkeste
udsigt over havnen, stort nyt brusebadevær. med sep.
bruseniche, sovevær. ligeledes med havneudsigt.
Udb./knt.pris: 120.000/1.920.000
Mdl. brutto/netto: 13.625/10.166

Reykjaviksgade 1, 3.tv.

Havneudsigt + altan

Så er der netop kommet en af de store lejl. til salg med
altan og direkte havneudsigt. Stor 4 vær. lejl. på
121/108 kvm. i herskabelig ejd. fra 1907 med lækkert
gårdanlæg og flotte opgange. Stort sovevær. til gården,
børnevær. køk. med spiseplads, brusebadevær. med
hvid sanitet, 2 store lyse vestvendte stuer ensuite med
udgang til stor solaltan med havneudsigt.
Udb./knt.pris: 130.000/2.100.000
Mdl. brutto/netto: 15.683/12.381

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

Michael Musfelth Jørgensen
Indehaver/statsaut. ejendomsmægler
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Broen på Faste Batteri
genetableres
Ørestadsselskabet inviterede Brygge Bladet til at
besøge Faste Batteri,
imens stenhuggerne var i
gang med at genetablere
den gamle bro, som blev
afmonteret, da man skulle
til at bygge metroens tunneler. Vi blev vist rundt af
Rikke Faaborg, som er
informationsmedarbejder
hos Ørestadsselskabet og
Jens Brendstrup, der bl.a.
er ansvarlig for at føre
den tilbageblevne del af
fortidsmindet Faste Batteri tilbage til oprindelig
stand
Umiddelbart ser det
ikke så kompliceret ud: 1012 bunker sten ligger
rundt omkring på Faste
Batteri og man skal til at
bygge en bro af dem. Men
hver sten er nummereret
og skal placeres præcis på
den oprindelige plads.
Genopbygningen kompliceres yderligere af, at tun-

nelernes tag rager ca. 1
meter ind i den daværende
bros konstruktionen og en
del af det nederste stenfundament skal nu udelades. Genopbygning af
Faste Batteris bro er en
geometrisk og matematisk
opgave og ikke kun bare en
simpel genopbygning.
Jens Brendstrup og Rikke Faaborg fortæller os, at
fundamenter
fra
den
svundne tid er blevet
udgravet af Københavns
Bymuseum, men beretningen om deres oprindelse er
ikke offentligjort endnu.
– Det er nok fundamenter fra penduleringshuset,
siger Jens Brendstrup, og
peger på et fundament
som er ca. 3 X 5 meter og
ligger på kanten af vådgraven, en halv snes meter fra
Njalsgade.
Penduleringshuset var
en nyhed indenfor krigsteknologi tilbage i 1847,

da huset blev bygget. Man
kunne ophænge en kanon i
et stativ, hvor den kunne
afprøves. Ved skudafgangen kunne rekulen aflæses
på en cirkelbue inddelt i
grader og minutter, hvorved man fik et udtryk for
projektilets begyndelseshastighed.
Udgravningerne er kun
udført i nærheden af
vådgraven.
Områderne
tættere på Artillerivej er
ikke undersøgt, da det er
meningen, at Ørestads
Boulevard skal anlægges
ovenpå disse. Fundamenterne, som nu kan ses ,
skal overdækkes med
græs. Men Jens Brendstrup håber på at få lov til
at lade disse stå som de er,
så at folk der besøger området i fremtiden, får mulighed for at tænke over,
hvordan dagligdagen på
Faste Batteri kunne have
foregået.
ljg

Forslag til vejtilslutning for Njalsgade, Ørestads Boulevard og Artillerivej ved et
uændret biltrafikniveau i de eksisterende byområder.

Ørestads Boulevard
tager form
De første skitser af Ørestads Boulevard er nu på
tegnebrættet hos Bygge og
Teknik samt Vej og Park.
Den nye Boulevard anlægges umiddelbart fra
Amager Boulevard og erstatter Artillerivej i navn
op til en halv snes meter
fra den gamlel Amagerbane. Boulevarden føres
tværs over det nordøstlige
hjørne af Njalsgade og Artillerivej – hvor de røde barakker nu ligger – over
Njalsgade og derefter mellem Metro Stationen og
Politi Skolen, Skolen på
Islands Brygge og Have

Forening Faste Batteri.
Ørestads Boulevard vil i
en brede af 20,50 meter
anlægges som en to-sporet
vej med rabat, cykelsti og
fortov i begge sider. Den
tilbageblevne del af Artillerivej nord for Njalsgade,
mellem Ørestads Boulevard og Njalsgade, foreslås omdannet til en blind
vej (stykket foran Thorlakshus). Resten af Artillerivej syd for Njalsgade er
uændret, men man regner
med en trafikal aflastning
af Artillerivej ved opførelsen af Ørestads Boulevard.
Muligheden for at nedklas-

AMD K7 650 MHz computer
u/ skærm · Asus K7M
motherboard · AMD K7 650
MHz CPU · 64 Mb SD-Ram
PC100 · 15 Gb UDMA66
harddisk · Diskettedrev 1,44
Mb · CD-Romdrev 50X ·
Miditower ATX · Win 98
Keyboard · Logitech scrool mus
· ATI Charger 8Mb AGP grafikkort · 56K Modem ·
80 Watt højttalere

AMD K6 500 MHz
computer u/ skærm
Asus P5A ATX motherboard
AMD K6-2 500 MHz CPU ·
64 Mb SD-Ram PC100 · 15 Gb
UDMA66 harddisk · diskettedrev
1,44 Mb · CD-Romdrev 50X ·
Miditower ATX · 1Win 98 Keyboard · Logitech scrool mus · ATI
Charger 8Mb AGP grafikkort ·
56K Modem · ALS-4000 PCI 16
Bit lydkort · 80 Watt højttalere

Kr. 6.798,-

Kr. 5.998,-

sificere Artillerivej fra en
fordelingsvej til en bydelsgade er til stede, men det
forudsætter et uændret
biltrafikniveau. De seneste
prognoser viser stigninger
og det er ikke realistisk at
tro, at Artillerivej bliver
nedklassificeret. I dette
tilfælde vil det være Ørestads Boulevard, der tilsluttes Artillerivej, som så
vil være den gennemgående vej.
Planerne for den projekterede byudvikling viser
fine detaljer såsom en cykelsti langs den gamle
Amagerbane tracé, men
mange spørgsmål trænger
sig på, bl.a. om Artillerivej
bliver en bydelsgade eller
en fordelingsvej, om trafikken bliver øget betydeligt
på Islands Brygge og hvor
tæt Ørestads Boulevard
kommer til at ligge i forhold til H/F Faste Batteri
og Skolen på Islands Brygge.
Blandt deltagerne til debataftenen ved Miljøtrafikugen er Lotte Bech fra
Trafikplan-afdeling hos
Bygge og Teknik. Hun vil
præsentere de nuværende
tiltag i Amager Trafik Planen og vil kunne besvare
nogle af disse spørgsmål.
Debatten finder sted torsdag 21. september kl.
17:00-18:30 på den midlertidige Grøn Plads ved
Leifsgade.
ljg.

Billedet ovenfor er fra 1901 (Foto: Københavns Bymuseum) og viser broen mellem Faste
Batteris trekantede og firkantede pladser. Billedet nedenfor – taget fra samme vinkel – viser Faste Batteri som det ser ud år 2000, hvor udvalgte stenhuggere er i
gang med at genetablere både broen og vådgraven.
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Et kig ind i gårdmiljøerne
Idéen med denne billedeartikel serie er, at vi alle her på Bryggen skal have
mulighed for at kigge ind i gårdene hos hinanden, hvilket i hverdagen kan
være svært, fordi gårdene normalt er aflåst af sikkerhedsmæssige årsager.
Måske skulle man satse på at afholde en gård-åbenthus-dag en søndag
hvert forår, sålede at vi kunne gå ind og ud hos hinanden og virkelig se,
hvordan vi har indrettet vores gårde og måske hente lidt inspiration hos
hinanden.
Lone

Leif

Herover Gunløg
Herunder Leif

Gunløg
Gården blev istandsat gennem Københavns Kommunes
Gårdrydningsprojekt og stod færdig i juni 1994. I denne
ejendom, som ejes af Norden, finder man nogle af de
største lejligheder på Bryggen. Det er viceværten, som står
for vedligeholdelse af gårdmiljøet inkl. pasning af blomster
m.v. Udgifterne bliver finansieret over huslejen.

I begyndelsen af 1990’erne besluttede Københavns
Kommune at bevillige økonomisk støtte til de baggårde,
man ønskede at modernisere til gårdmiljøer. Så i samarbejde med kommunens arkitekter og lokale kræfter
gik man så småt i gang med projektet, og de fleste af
gårdene stod færdige i midten af 1990’erne.

Leif
Gårdmiljøet blev færdigt i 1994 og blev finansieret via Københavns Kommunes Gårdrydningsprojekt. Det er gårdmanden, som står for den daglige vedligeholdelse af gårdmiljøet. Desuden har man gartner til at gennemgå beplantningen forår og efterår. De to andelsboligforeninger Leif og
HAB, som blev oprettet i henholdsvis 1995 og 1997, er fælles om omkostningerne til vedligeholdelsen.
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Debat på Grøn Plads
Trafikspørgsmål til diskussion i Miljøtrafik-ugen

Miljøtraf ikuge på Islands Brygge

Traf ik-debat om
Bryggens traf ikale fremtid
Trafikplan for Amager!
Hvordan ser Bryggen ud efter Havnestaden og
Ny Tøjhusgrunden?
Hvor skal Ørestands Boulevarden munde ud?
Lotte Bech fra trafikplanafdelingen i
Københavns Kommune holder oplæg.

Torsdag 21/9 kl. 17-18.30
på Den Grønne Plads i Leifsgade.
I tilfælde af dårligt vejr i Beboerhjørnet

Islands Brygge har ikke
ændret sig væsentligt i de
sidste 80 år. De gader, der
blev anlagt efter sidste
århundredeskifte er der
endnu, men om 10 år vil
meget være forandret. De
beslutninger der tages nu
vil præge Bryggens udseende langt ud i fremtiden.
Havnestad, Ørestad, Ny
Tøjhus og Metroen vil til
den tid være fuldt udbygget. Så bliver vores kvarter
måske midtpunktet for en
travl ny bydel i udvikling,
måske en gennemkørselsvej for alle københavnere, eller måske bare en
klump af to- værelses lejligheder isolerede fra de
aktive elementer, som omkredser området, hvor beboernes livsrumopfattelse
er begrænset til deres lejlighed og parkeringspladsen foran deres dør. Miljøtrafik-ugen, der startede i
mandags, tager udgangspunkt i, at der også kan
ske nye, spændende ting i
det “gamle” Bryggen, uden
at ødelægge dens særpræg.
Hvordan kan man kæde
Bryggen og de nye bebyggelser sammen uden at
belaste kvarteret med flere
gennemfartsveje, tung erhvervstrafik og generelt at
gøre vores gader mindre
fredelige? En overordnet
trafikplanlægning er nødvendig! Mange planer er
allerede næsten fastlagt og

disse planer vil blive præsenterede i løbet af ugen.
Samtidig vil Miljøtrafikugen præsentere nogle alternativer til den bevidstløst stigende biltrafik:
Havnebusser,
fleksible
busser, anlæggelse af stille
veje, dannelse af pladser
eller torve, omlægning af
veje.

Grøn Plads
Udgangspunkt for Miljøtrafik-ugen er en midlertidig dannelse af en Grøn
Plads på Leifsgade, hvor
gaden bliver spærret af
mellem Bergthorasgade og
Gunløgsgade.
Gaden er blevet spærret
af allerede fra i søndags og
frem til søndag d. 24. september. Aktiviteterne foregår dog kun til på fredag.

Grøn Plads Gruppen
arbejder stadig med ideen
om at danne en permanent
plads på netop dette stykke af Leifsgade. Miljøtrafik-ugen giver mulighed
for at afprøve, hvordan en
Grøn Plads på Leifsgade
påvirker beboere og trafikanter.
Da der ikke foreligger en
færdig udarbejdet plan
over den Grøn Plads, har
arrangørerne bygget en
model over arealet, hvor
beboerne selv kan indrette
pladsen udfra egne ønsker.
De færdige ideer vil løbende blive fotograferet og
udstillet i udstillingsteltet.
Disse fotografier vil indgå i
Grøn Plads Gruppens idebog til fremtidig brug.
Har du lyst til at prøve
at trafikplanlægge, har vi
også kort hvor forslag til
trafik ændringer andre
steder på Bryggen kan tegnes.
På pladsen er der indrettet et hyggeligt, anderledes opholdssted. Malerier
udført af Bryggens børn
med tema om vej til skole
og institution er udstillede
på pladsen.
For de store børn er der
mulighed for at bygge i
metal – gamle cykler og
andet godt der kan skæres
op og svejses sammen til
nye transportmidler. Det
foregår på Legepladsen.
Torsdag d. 21. er trafik-

GUDSTJENESTER
Søndag 24/09-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 01/10-00: 11.00:
Bjarne Fabritius
(Høstgudstjeneste).
Søndag 08/10-00: 11.00:
Hans Anker Jørgensen.
Søndag 15/10-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 22/10-00: 11.00:
Hans Anker Jørgensen.
Søndag 29/10-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 05/11-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 12/11-00: 11.00:
Hans Anker Jørgensen.
Søndag 19/11-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 26/11-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 03/12-00: 11.00:
Hans Anker Jørgensen.
Søndag 10/12-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
Søndag 17/12-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

KONCERT

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

☎ 32 57 41 96

J.S. Bach: Suite nr. 5, c-mol for solocello.
O.Messiaen: Kvartet til tidens ende for violin, cello,
klarinet og klaver.
Medvirkende: Nordlys:
Christine Michala Pryn – violin
Toke Møldrup – cello
Asger Henriksen – klarinet
Joachim Olsson – klaver

Børnekor
Hans Tausens Børnekor
har indledt efterårssæsonen med korprøver hver
torsdag kl. 15-17 i kirken.
Nye sangere er velkomne;
man kan henvende sig direkte ved en torsdagsprøve
eller få nærmere oplysning
på tlf.: 33 14 24 55.

Entré: 30 kr.

I anledning af Bach-året
indledes koncerten i Hans
Tausens kirke søndag d. 24.
september kl. 16 med en af
de kendte suiter for solocello af Johan Sebastian Bach.
Derefter vil man høre
musik, der er blevet til
under yderst specielle omstændigheder, idet den

franske komponist, Oliver
Messiaen skrev kvartetten
»Til vejs ende« under sit
koncentrationslejr-ophold i
Tyskland under Anden Verdenskrig. Musikken blev
uropført i lejren Stalag VIII,
hvor de fire musikere spillede på kasserede instrumenter, og hvor publikum
var lejrens øvrige fanger.

Høstgudstjeneste
Vi nærmer os høstgudstjenesten den 1. oktober kl.
11.00.
Lad os igen i år komme
med vort høstoffer i naturalier: Grøntsager, frugter
og blomster m.m. til gudstjenesten, og ved kirkekaffen bagefter holde auktion
over gaverne, så sender vi
pengene til velgørende formål.
Bjarne Fabritius
Petersen

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

Talsmanden,
1984
af Niels
Helledie

Hans Tausens Kirke
søndag d. 24. september kl. 16

Efter koncerten byder Amager Musikfestival på et glas
vin i den tilstødende sal.

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.

◆

debatdag. Lotte Bech sidder i kommunens trafikplanafdeling, og er med til
at lave Amager Trafikplan.
Hun holder oplæg torsdag
eftermiddag kl. 17. Kom og
stil spørgsmål om Islands
Brygges trafikale fremtid
– hvilke veje vil være
hårdt belastede? Hvilken
betjening med offentlige
transportmidler kan vi forvente?
Bryggen ser frem til år
med mange nybyggerier.
Kvarteret får flere nye beboere, og mere intern trafik. Men hvordan bliver
gader og veje, når det hele
står færdigt?
Vil Artillerivej stadig
være gennemkørselsvej for
tung trafik? Bliver Thorshavngade spærret ved
Langebro? Kommer der
bedre offentlig transport
til Bryggen?
Vi slutter ugen af med
fest! Fredag d. 22. fra kl.
20 er der gøgl og ildshow
med Dragon Breed, og
musik i gaden! Fadøl eller
vand kan købes i Beboerhjørnet.
Rikke Fogh Møller &
Jean Gauthier

Lysbilleder
fra Vietnam
Ved onsdagsmødet den 27.
september er der gudstjeneste kl 14.00 og bagefter
er der te, kaffe og kage i
mødesalen. Efter denne
pause vil Ulla Gravesen
vise sine lysbilleder fra
Vietnam kl. 15.00.
Ulla Gravesen er keramiker og modelbygger,
endda en meget dygtig
sådan. Det af københavnerne bedst kendte arbejde hun har lavet, er restaureringen af den model af
det gamle København, som
står uden for Københavns
Bymuseum om sommeren.
Tidligere i år fik Ulla
Gravesen et stipendium
gennem Danida, til en rejse til Vietnam for at vise,
under hvilke forhold, noget
af den keramik vi importerer, er lavet. Det er der
kommet en seværdig lysbilledserie ud af.
hr

SOGNE- OG
STUDENTERPRÆST
Hans Anker Jørgensen
Slagslunde Bygade 37 D
3660 Stenløse
Tlf. 48 18 09 50
Træffes: Tirsdag kl. 17-18 og
fredag kl. 11-12 i Hans
Tausens Kirke, Halfdansgade
6,1. Tlf. 32 57 56 98
Onsdag og torsdag kl. 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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Down Under Priser
Carlsberg
Pilsner
Klasse 1
30 x 33 cl

99 95
Økilde Guld
Mellemlagret

Is-te
2 stk.
Halv pris

15 95
10 stk.
bananer

Pr. 1/2 kg

Mellemamerika
klasse 1

16 95

16 95

4 flasker
Château
Berot
1999,
Bordeaux

3-pak
Kinderæg

99 00

10 00

Stil krav. Det gør vi

Kg.-pris
166,67
60 g

NJALSGADE 27
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Nyt affaldsråd på Bryggen
Den 1. juli i år tilsluttede
andelsforeningerne HAB,
Leif og Bergthora sig genbrugsprojektet. Det betyder, at ca. 1000 af Bryggens godt 4.000 husstande
nu har fået mulighed for at
sortere deres affald i bl.a.
pap, tøj, genbrug, batterier
og glas direkte i gården.
Samtidig har udvidelsen
af projektet gjort det relevant at indføre et forum
for deltagerne, hvor fælles
spørgsmål og idéer kan
tages op. Dette forum, som
vi har valgt at kalde for
Affaldsråd, drøftede på sit

første møde bl.a. indførelse
af nye fraktioner (metal,
plast,
mælkekartoner).
Realiseringen diskuteres
nu med repræsentanter for
kommune- og renholdningsselskab.

Genbrugspavilloner
Vi snakkede også om
muligheden for at placere
en ny type pavilloner til
f.eks. papirbeholdere i
gaden, hvor der er nok så
god plads som i de smalle
gårde. Dette var der nu
ikke udelt enighed om,

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

men det blev alligevel vedtaget at iværksætte et forsøg med én container, hvor
grundideens holdbarhed
kan blive efterprøvet i det
kommende halve år.

Fælles kompostering
Københavns
Kommune
satser på at bygge biogasanlæg til behandling af
det grønne affald. Her på
Bryggen har vi, med begrænset succes, forsøgt os
med kompostering i AB
Ingolfs gård. En anden
mulighed er måske et fælles anlæg, der kan kompostere affaldet fra flere karréer på ét sted, f.eks. på
Fælleden. Det skal selvfølgelig skulle ske uden gener
for naboerne. Genbrugsprojektet går videre med
idéen.
Vil du vide mere om genbrugsprojektet, f.eks. om
vores erfaringer med komposten, så kig på adressen
Fejl! Bogmærke er ikke
defineret – eller kig indenfor i Beboerhjørnet og få en
snak med os!
Med venlig hilsen
Niels Lyck

FAGREGISTER
ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 12-18
Fre. 15-18; lør. 11-14
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
BOGHANDEL
Bryggens Bog- og
Papirhandel
Islands Brygge 21
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06
BOWLING
Bryggens Bowling Center
Islands Brygge 83E
32 54 00 50

20. september 2000
BØRNETØJ
Z’s Børnetøj str. 2-12 år
Vi syr på bestilling
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36
COMPUTER
Have’s TV - PC Service
Egilsgade 30
32 54 43 19 & 20 91 43 19
CYKLER
Bryggens Cykler
Isafjordsgade 10
32 96 14 11
DYRLÆGE
Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

FODTERAPI
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66
FOTO
Njal Foto · Video
Njalsgade 22
32 54 55 90
FRISØRSALON
Flair for Hair
Njalsgade 22
32 54 67 47
Klip 2000
Islands Brygge 1 B
32 54 81 02

Universe
Reykjaviksgade 2
EJENDOMSMÆGLER 32 96 00 22
Nybolig v/ Steen Kofoed
Amagerbrogade 73
GENBRUG
32 97 17 70
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Realmæglerne Korsmann
H.C. Andersens Blvd. 42
GLARMESTER
v/ Langebro · 33 11 61 60 Jimmy Berger
Artillerivej 50 – 52
EJENDOMSSELSKAB 32 54 83 12
Ejendomsselskabet
Hüffeldt & Rydmann
GULVSERVICE
Gunløgsgade 1
A – Z Gulvservice
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 Gunløgsgade 35, kld.
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10 (Bryggens gulvmand)
Personlig henv. tors. kl. 10-12 32 57 25 84
Norden A/S
Toldbodgade 53-55
1253 København K
33 93 41 41
ELEKTRIKER
Due Ka’ El
Gunløgsgade 43, kld. tv.
32 96 69 11 / 40 19 69 33
El-installatør: DFR-Gruppen
Gunløgsgade 23-25
70 25 74 74 / 20 72 74 74
Kilting EL-køb
Isafjordsgade 4
32 54 56 91
FARVEHANDEL
O. Nørbys Eftf.
Isafjordsgade 3
32 54 32 66

KIROPRAKTOR
Bryggens Kiropraktisk Klinik
Kenneth Lehart Jensen
Kigkurren 6-8, opgang C
32 57 13 00
KONFEKTURE
Bryggens Konfekture
Egilsgade 36 - 38
32 54 25 80
KOPIERING
RIAkopi
Njalsgade 13 -15
33 66 31 32
KØBMAND
EDEKA Marked / Per Toft
Egilsgade 2
32 54 07 05

MALER
Malermester Harry Jensen
Appeldoorn Allé 2, 2791
Dragør
32 53 80 85

Et kortvarig strømsvigt gjorde, at dragen mistede lidt luft i lørdags, men det gjorde bare “Bryggens Mesterskab” lidt sjovere.

Iderigt stævne i godt vejr
Den bemandede legeplads
ved Gunløgsgade blev forvandlet til et farverigt
tivoli den 9.-10. september,
hvor Bryggens børn fik lov
til at dyste mod hinanden
på en oppustelig fodboldbane.
Man kunne vinde sodavand i en straffesparkskonkurrence, hoppe på en
kæmpe drage hoppepude
og sælge brugt legetøj på
loppemarkedet. Alle deltagere i “Bryggens Mesterskab” fik et diplom og en
landsholdsstatuette. Navnet “Bryggens Mester-

skab” var måske misvisende, idet alle holdene blev
erklæret vindere i weekendens stævne.
– Ideen med stævnet var
vel at have det sjovt, og
måske inddrage flere piger
i at spille fodbold, sagde
Jan Storm Petersen som
stod for en del af benarbejdet i weekendens arrangement.
Hele weekenden blev
der spillet turneringskampe på 3-mands hold i forskellige aldersklasser med
både piger og drenge. Man
fandt frem til holdene ved

lodtrækning. Pige ål talte
dobbelt, hvilket gjorde, at
drengene var mere end villige til at spille pigerne fri.
Godt kammeratskab og
spændende kampe blev det
til. Hekla overvejer nu
muligheden af at starte
pigehold i alderen seks til
ti år.
Den bemandede Legeplads stod i samarbejde
med
Fodboldklubben
Hekla for arranget. Over
100 børn deltog i “Bryggens Mesterskab” og flere
udnyttede de øvrige aktiviteter på legepladsen.
ljg

MASSØR
Lægeex. massør Nick Schmidt
Thorshavnsgade 20
32 96 14 22 fax: 32 96 90 39
SMØRREBRØD
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05

Ly s o g mu s i k i
s e p t e m b e r- n a t t e n
for en Grøn Plads
på Bryggen

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

F re d a g d .
22. september
kl. 20-22.30
i og foran
Beboerhjørnet
Leifsgade 7

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

Hygge ude og inde
Salg af øl og vand
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mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen
Hej Josefine
Her kommer en forsinket
fødselsdagshilsen,
bedre sent end aldrig.
Du ønskes hjertelig
tillykke med din
7-års fødselsdag.
Masser af fødselsdagsknus
fra Far, Mor, Sara og Frederik.

Efter flere forsøg lykkedes det endeligt at få samlet deltagerne på Faste Batteris 60 års førdselsdag til fotografering.

Haveforeningen Faste Batteri 60 år
Faste Batteri fejrede sin
60 års fødselsdag med
pomp og pragt lørdag den
16. september på SAS-hotellet i Kastrup.
Over 60 glade haveejere
mødte op til en dejlig aften
med god mad og underholdning. Bryggebladet
var med og så hvordan de
ældre dansede og hyggede
sig i den helt store stil.
Gennemsnitsalderen
i
Faste Batteri er ca. 60 år
og det er dejligt at se den
livskraft, de alle er i besiddelse af trods deres alder.
Gennem de mange år

der er gået siden haveforeningen startede i 1940,
har den altid været åndehullet for vores pensionister her på Bryggen samt
deres børn og børnebørn,
der også har haft mange
gode oplevelser, når de har
tumlet rundt på haveforeningens legeplads eller
hjulpet farmor og farfar
med at plante og efterfølgende udrydde jordbær og
ærter.
Det er dejligt at se den
livsglæde og hygge, der
gennem årene altid har
været i haveforeningen.

Desværre blev haveforeningen for et par år siden
skåret ned fra 367 til de
nuværende 67 haver. Der
kom efterfølgende gudskelov en erstatning ude på
Nokken, som også er en lille oase, der spirer frem.
Men dér er gennemsnitsalderen noget lavere, hvilket
er et tegn på at de ældste
haveejere ikke magtede at

starte forfra et nyt sted. Så
vi håber alle, trods Ørestads Boulevard, skole
samt andre der gennem
tiden har været interesseret i området, at vi igen om
10 år kan være med til at
fejre Faste Batteris 70 års
fødselsdag.
Et stort tillykke endnu
en gang og alt godt fremover til vores lille oase. ch

Kære Ulla
Tillykke,
tillykke
med de 50 år.
Hip hip
hurra og tak
for festen.
Knus og
fodnul fra
vennerne.

Julle lukker
Vejene er igen sikre… Julles Køreskole lukkede den
1. september grundet pensionering, så nu er det slut
med at holde øje med de

eventuelt nervøse og ordblinde bilister, der kunne
overraske rundt på Bryggen.
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.

navn / gade / nr.

KRYDS&TVÆRS
Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest
søndag d. 1. oktober 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. 15
blev: Bente Larsen,
Egilsgade 23, 1.

BRYGGEBLADET
Amager
Musik
Festival
Årets festival, der løber af
stabelen i dagene 24. september til 9. oktober, tager
naturligt nok udgangspunkt i årtusindskiftet og
har som overskrift begyndelsen af salmen “For dig,
o Herre, som dage kun
årtusinder er at regne...”
Der fokuseres på begrebet “TID” i bred forstand,
for eksempel tid i forbindelse med dagens gang, eller
med årets gang eller med
årtusinders gang. Endvidere er der dét aspekt, at
musikken i sig selv er dén
kunstart, som nok er stærkest defineret i forhold til
“tid” - et maleri eller en
skulptur er der, helt håndgribeligt, når skabelsesprocessen er ovre. Man kan se
på det, når man har lyst og det er der også, selvom
ingen kigger på det! Musikken derimod er i sit væsen
slut, når opførelsen (eller
afspilningen) er slut.
Ved festivalkoncerterne
zoomes ind på forskellige af
disse aspekter; således indledes koncertrækken efter
en solosiute af Bach i anledning af Bach-året med en
opførels af Messiiaens
“Kvartet til tidens ende” i
Hans Tausens Kirke. I tårnby Kirke opføres bl.a. en

Nordlys er Skandinaviske første komponistensemble,
og de spiller i Hans Tausens Kirke den 24/9 kl. 16.
række værker af Jesper
Madsen,
der
skildrer
dagens gang. I Skelgårdskirken uropføres et værk
for obo og orgel komponeret
over “temasalmen” og i Allehelgens Kirke er koncerten
sat sammen af musik komponeret omkring det forrige
århundredskifte.
De første koncerter i
festivalen er:
Søndag den 24. sept. kl.
16: Hans Tausens Kirke.
NORDLYS. Musik af Bach
og Messiaen.
Søndag den 24. sept. kl.
16: Simon Peters Kirke.
Den engelske koncertorganist
CHRISTOPHER
HERRICK. Musik af Bach.

Mandag den 25. sept. kl.
20: Tårnby Kirke. Pia Hansen, mezzosopran og Elsebeth Heinesen, orgel. Værker af bl.a. Bach, Purcell
og Jesper Madsen.
Tirsdag den 26. sept kl.
20: Dragør Kirke, Henrik
Larsen, slagtøj og Gwyn
Hodgson, orgel.
Værker af Xenakis, Bach
og Eben.
Der er gratis adgang til
alle koncerter undtagen
åbningskoncerten i Hans
Tausens Kirke samt koncerten i St. Magleby. Nærmere oplysninger kan ses i
festivalfolderen, der er
fremlagt på alle biblioteker samt i øens kirker.

DROP
DROP INN
INN
OKTOBER
DECEMBER–– 2000
1998

Søn 1.

2330

When so Ever

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Stig Møller, Peter Ingemann, Ken Gudman
Rasmus Grosell med venner
Aske Jacoby, Anders Gaardmand, Claes Antonsen, George Breakfast
Doctors Order
Juicy Blues
Mike Gator
Sofa Circuit

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2200
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Billy Cross, Flemming Ostermann, Mik Schack
Kaare Thøgersen, Louise Hart, Christer Tybjerg
Carsten Egedal Band
Organized Crime
Breaking Legs
Roy Richards and Friends
Lee Robinson Trio

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Kasper Poppe, Anders Krogh, Jacob Reich
Jens Folk Band – rock
JAMNIGHT: Tomas Høffding og Henrik Askou
Little Guitars
Girls of ’99
Øernes Bluesband
Troels Jensen Trio

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Aske Jacoby, Assi Roar, Franz Rifberg
Rasmus Grosell med venner
Kaare Thøgersen, Louise Hart, Christer Tybjerg
Delta Cross Band
Naughty Nipples
BB Blues Band
Blue Candle

Man 30.
Tir 31.

2330
2330

Soupper Club
Rasmus Grosell med venner

Se også vores
musikprogram på
www.aok.dk
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pejdernes historie er
lang på Bryggen og de
huserer her stadig og er
ligeså “beredt”, som de
altid har været. Bryggebladet har talt med John
Poulsen i deres hus på
Artillerivej 67 i forbindelse
med planlægningen af
spejdernes aktivitetsdage i
den kommende weekend
den 23. og 24. september.
– I dag er der ingen kønsopdeling i det danske
spejderkorps. Man har
også afskaffet ulveungebegrebet, og aldersopdeler
hos os i mikrospejder fra 67 år, minispejder fra 8-9 år,
juniorspejder fra 9-11 og
spejder fra 12-16 år.
– De to mindste aldersgrupper holder spejdermøde her hver onsdag aften
og de store mødes om tirsdagen. Spejderlivet er stadig orienteret mod dels
individuelle aktiviteter,
hvor man gennem opnåelse af færdigheder kan tildeles duelighedstegn og
dels fællesaktiviteter, hvor
det er sammenholdet med
de andre spejdere som
værdsættes.
– Spejderlivet er meget
orienteret mod de oplevelser, som naturen kan bringe os, dvs. et mere aktivt
friluftsliv. Heldigvis ligger
vores hus tæt på Fælleden,
så vi på hverdagsmøderne
kan anvende den som uderum, hvis vi ønsker det.
Men ud over hverdagsmøderne afholder vi week-

S

endture, hvor vi har mulighed for at være sammen i
længere tid. Det foregår i
og omkring spejderhytter,
som jo ligger i tilknytning
til den fri natur. Derudover
tager vi på sommerlejr,
hvor vi ligger i telt samt
afholder en juletur, hvor
spejdernes forældre bliver
opfordret til at tage med.
– På disse ture afholdes
ofte løb, hvor spejderne bliver stillet opgaver, som de i
fællesskab skal løse og
hvor de får afprøvet de
færdigheder, som de har
opnået gennem spejderlivet. I øjeblikket er mange
af spejderne i gang med at
lære at håndtere kniv og
økse og det bringer mig
hen på at oplyse, at beboerne på Bryggen dvs. især
familier med børn i spejderaldersgruppen netop har
mulighed for i den kommende weekend at opleve
dele af spejderlivet ved en
række aktiviteter omkring
vores hus på Artillerivej.

Spejd for en dag
– Fredag aften mødes spejderne for at sætte telte og
bivuakker op, som de skal
overnatte i de kommende
to nætter. Om lørdagen og
søndagen hvor der er
åbent hus, har interesserede derfor mulighed for at
se, hvordan en spejderlejr
ser ud.
– De seneste uger har
spejderne brugt tiden på at

få konstrueret materialer
til et spejdertivoli, som
Bryggens børn kan prøve.
Ved at købe titurskort kan
man bl.a. afprøve det muntre køkken, spejderhockey,
hammerkast efter træstykker, slangebøsseskydning, klatretårn og forhindringsbane samt meget
andet.
– Endvidere har Bryggens børn mulighed for at
benytte weekenden til at
få solgt noget af deres
aflagte legetøj ved spejderhuset. Man kan ringe og
bestille “bordplads” for 20
kr. på tlf. 32 54 86 03. Så er
man sikret en stadeplads i
et miljø hvor der vil være
mange potentielle kunder.
– På ægte spejdervis vil
der selvfølgelig også være
bagning af snobrød, samt
salg af pølser, sandwich og
drikkevarer samt det
spændende forsøg på at
riste popcorn over bål.
– Jeg er overbevist om,
at vi nok skal få en sjov
weekend ud af det, både
for de nuværende spejdere
men også for de børn og
deres forældre, som kan
være interesserede i at
snuse til, hvad spejderlivet er for noget og som
måske har lyst til at blive
medlem. På lørdag er der
åbent hus i tidsrummet 12
til 17 og på søndag mellem
10 og 15, afslutter John
Poulsen.
zlam

