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Et år i hjemløshed

Trafikkaos
truer

Om en måned lukker Gimle, og først om et år er det nye
medborgerhus færdigt, men et satellitprojekt skal fylde
tomrummet og holde liv i Bryggens husvilde kulturmiljø.

Lokalrådsgeneralforsamling satte fokus på trafikforholdene på Bryggen.

Mens dette læses, er entreprenørerne formodentlig i
gang med nedrivningen af
det gule pakhus i Havneparken. Allerede nu er
byggeriet af det nye medborgerhus forsinket med
ca. et halvt år – først og
fremmest af økonomiske
årsager.
I sidste uge blev kontrakten med arkitektfirmaet Fogh og Følner endelig underskrevet – og
skønt økonomien endnu
ikke er på plads, forventer
både politikere og KUC, at
de manglende ca. 21/2 mill.
kroner, der skal til for at
sikre, at huset kan fungere
ordentligt, vil blive bevilget fra den pulje til udbygning og forbedring af kultur- og idrætsfaciliteter,
som indgår i kommunens
budget for 2001. KUC har
således allerede sendt en
ansøgning på 21/2 mill. kr.
Optimismen omkring husets udformning og færdiggørelse er vendt tilbage,
både hos KUC, den rådgivende arkitekt og lokalrådet. I de seneste tegninger
fra arkitekterne er husets
areal reduceret med beskedne 7 kvm. – og byggeriet er aftalt at være afsluttet
den 1. november 2001.

Gimles endeligt
Mens forsinkelser har
ramt opførelsen af det nye
medborgerhus, har ejeren
af det gamle militærbygning som i dag huser Gimle, statsejendomsselskabet
Freja ikke kunnet formåes
til at trække rømningsdatoen for Gimle tilsvarende.
Det har kunnet lade sig
gøre i forhold til institutionen Thorshave, men ikke
Gimle.
Derfor bliver bliver den
sidste åbningsdag søndag
den 3. december, hvorefter
huset tømmes helt inden
årets udgang.
Det er klart for enhver,
at det tomrum, der nu forestår, vil betyde en alvorlig
krise for en række foreninger, aktiviteter, netværk og

Trods husløs får husbestyrer Birger Pedersen
nok at se til med blandt
andet at lave satellitarrangementer på Bryggen.

brugere af huset i almindelighed. Efter 19 års virke
står huset i dag som et af
de mest aktive i byen. Men
det tog mange år for bryggeboerne at få huset til at
fungere, lære at bruge det
og udvikle dets muligheder.
Det er derfor ubegribeligt og pinagtigt, at de
implicerede beslutningstagere ikke har vist den ansvarlighed at sikre et husskifte uden en husløs periode.

Satellitarrangementer
Bestyreren og styringsgruppen i Gimle har naturligvis fremført på brugernes og bryggeboernes
vegne: Der må gøres en
aktiv indsats for at holde
kontakt til og liv i de mange aktiviteter, der har fundet plads Gimle. Uden en
sådan indsats risikerer
man, at et års hjemløshed
vil sætte Bryggens kulturelle netværk tilbage til år
nul. I KUC har man dog
ikke været blinde for problemet.
Bestyrer Birger Pedersen siger:
– Det er lykkedes os at
finde alternative lokaler i
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de andre af KUC’s medborgerhuse til de aktiviteter, foreninger og brugergrupper, der har ønsket
det – og jeg er især glad
for, at Bryggens Pensionistforening har fået gode
erstatningslokaler og frie
forhold på Øresundsvej 4.
Og så går der busser lige
til døren fra Njalsgade.
Men det er også klart, at
vi må gøre alt for, at kontakten mellem brugerne i
videst muligt omfang kan
opretholdes i den husløse
periode.
Derfor er det glædeligt,
at KUC er gået med til en
slags fondskonstruktion,
hvor Gimle kan henlægge
evt. overskud fra en række
satellitarrangementer i den
husløse periode og dermed
økonomisk og praktisk
være i stand til at fungere
alternativt og stadig være
et vigtig faktor i opretholdelse af det kulturelle
netværk på Bryggen. Samtidigt har KUC afsat
100.000 kr. til arrangementerne samt delvis personaleressourcer og min egen
ringe person til gennemførelse af satellitprojektet,
siger Birger Pedersen
beskedent, og fortsætter:
– I praksis forventer jeg,
at vi i det husløse år vil
kunne lave en række vidtspændende arrangementer rundt omkring på
Bryggen for gamle og voksne, for børn og unge.
Vi lægger hovederne i
blød for at finde lokaler og
medspillere på Bryggen –
og jeg skal hermed også
opfordre alle, der har ideer
og evt. husrum på Bryggen
til at være med til at løse
denne udfordring.
Som en slags forløber for
satellitarrangementerne
holder vi et støttearrangement i Gimle fra torsdag d.
30/11 – søndag d. 3/12 . Det
er samtidigt et farvel-tilGimle-arrangement. Jeg
håber, der kommer masser
af mennesker – og overskuddet går til satellitarrangementerne.
Det er mit inderligste
håb, at når huset på havnen er færdigt, står bryggeboerne parat til at indtage det med hud og hår – og
glubende appetit, slutter
bestyrer Birger Pedersen.
hu
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Nye bænke
Kritik af nye bænke i Havneparken.
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Lys over
Havneparken

Økologi i Gimle
I ugerne 45 og 46 vil Gimle være præget af økologi
på alle ledder og kanter.
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Parken gøres færdig i år med lys og
nye møbler
Efter flere års etableringsarbejde er Havneparken
nu ved at være færdig.
Selvfølgelig skal det nye
medborgerhus midt i parken lige bygges, men ellers
bliver parken gjort færdig i
løbet af meget kort tid og
før det nye år.
Arkitekt Poul Jensen,
der er manden bag parken
kan fortælle til Bryggebladet, at de nye bænke er
produceret, og at man ved
selvsyn kan vurdere dem
nærmere. Der er stillet et
prøveeksemplar op i kirsebæralléen tæt ved Njals
plads overfor Njalsgade, og
parken bliver altså nu
møbleret med disse træbænke.
Lyset i parken har været
lidt svingende. På et tidspunkt var der lys i selve
kajgaden, og på Njals
Plads lyste det nedefra og
op ad pergolaen. Desværre
blev disse lys ødelagt, da
nogle fandt dette sjovt. Nu
er der fremstillet lygteglas
af et stærkere materiale,
og da der ikke i det sidste
års tid har været særlig
meget hærværk i Havneparken, skulle der være en
stor chance for at belysningen vil kunne glæde bryggeboerne ganske snart.
Det kan altså tyde på, at
der i en ellers mørk december vil blive kastet nyt lys
over Bryggen.

Pontonbro og plads
fjernet fra budgettet
Det er dog ikke helt korrekt, at sige, at Havneparken bliver helt færdig, for
visse dele af parken har
man fra kommunens side
taget ud af projektet. Ved

forhandlinger i efteråret
har man valgt, at nogle
elementer skulle pilles ud.
Derfor er der nu ikke længere en pontonbro ud for
festpladsen med i planerne. Pladsen overfor skibet
Pinen ved “hjørnet” af
Gunløgsgade/Snorresgade/Islands Brygge er også
fjernet. Og desuden har
kommunen valgt at “overdrage” beboerhaven foran
det nye medborgerhus til
KUC. Det betyder, at KUC
lige pludselig må ud at finde 900.000 kroner til dette
projekt, hvilket ikke kan
lade sig gøre.
Arkitekt Poul Jensen siger til dette, at her må
Lokalrådet på Islands
Brygge søge at gøre deres
indflydelse gældende, for
nok står der i Kommunens
Økonomiudvalgs beslutning, at der senere skal
findes penge til pontonbro
og plads, men der er ikke
nævnt noget om beboerhaven.
Der er altså stadig uafklarede punkter at tage fat
på, hvis de oprindelige planer for Havneparken skal
fuldføres. Det ses også med
spænding frem til at få
påbegyndt videreførelsen
af Havneparken, som DSIndustries lovede i forbindelse med deres præsentation af deres store projekt
Havnestaden, men da det
ikke er kommunen som
skal fuldføre dette projekt
og først finde penge til det
i et trængt budget, må
man jo formode, at det
løber helt planmæssigt af
staben.
vic
De omtalte nedskæringer
kommer for i Borgerrepræsentationen den 2/11.

Pædagogerne fik forhindret nedskæringerne.

SIDE 3

Sidste måned
Masser af arrangementer
før Gimle lukker.
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Bogudsalg
På biblioteket er der
oplæsning fra ‘Emil fra
Lønneberg’ ved Elin Bing.
Bogudsalget starter.
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Havnestaden
Inden nytår forventes alle
grunde solgt i Havnestaden.
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Nyt lokalråd
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Bach i kirken

Leifsgade 3 – tlf: 32 54 32 36
På Internet via www.Antikkram.com
Se vort udvalg i Holmegårds Glas,
Atlantic, Bandholm, Ejby, Gisselfeldt, Bygholm

Åbningstider:

tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

BRYGGENS KIROPRAKTOR
Kigkurren 6-8. Opg. C
Konsultation efter aftale på

Tlf. 32 57 13 00
Medlem af Dansk Kiropraktor-Forening.
· Røntgen faciliteter
· Med tilskud af Den Offentlige Sygesikring og
sygeforsikringen Danmark

Hans Fagius spiller Bach
tirsdag den 7. november.
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Bevar os alle vel
t år uden medborgerhus! Flertallet vil formodentE
lig trække på skuldrene og føle, at det ikke vedkommer dem, enten fordi de ikke er vant til at komme
i et medborgerhus, eller fordi de ikke forbinder medborgerhuse med noget betydningsfuldt.
Mens – Et år uden TV ! Den utænkelige situation ville straks sende chokbølger gennem de tykke vægge og
bringe flertallet på kontaktkurs med naboen, underbo’en og overbo’en – og fremtrylle enighed om behovet
for kultur, underholdning, debat, orientering fra nær
og fjern.
m kort tid en måned vil bryggeboerne blive udsat
O
for det. Ikke sort skærm, men et år uden medborgerhus.
At det øger antallet af timer foran tv’et en smule er
givet, men det er næppe mere skadeligt for den åndelige sundhed, end 40 smøger om dagen er for helbredet.
Så det er ikke fra den kant, de alvorlige symptomer på
mangelsygdomme kan forventes.
Nej. Det er på de områder, man tager som en selvfølge – og som man næppe tænker over til daglig, fordi de
bare er der og fungerer – at ændringer dukker op. Det
er i leddene man først mærker, at noget ikke er som det
plejer. I begyndelsen en næsten umærkelig nedgang i
bevægelserne og en trang til indadvendthed. Ulyst til
kontakt og manglende opmærksomhed. Og pludselig
griber en sløvende feber perspektivet og man bliver
ligeglad og dyneglad. Man lukker sig inde.
berøvet for sit medborgerhus er absolut
A tmereværealvorligt,
end at blive angrebet af en influenza.
For risikoen for varige skader på folkesjælen er
større end ved en influenza – der normalt både er kortvarig og en slags fornøjelse, når de første par dage er
gennemlevet.
At Bryggens medborgerhus igennem årene har spillet en overordentlig betydningsfuld rolle for kvarterets
liv og identitet, er næppe noget de fleste gør sig klart.
Uanset om man har haft sin gang i huset eller ej.
Men set over et langt perspektiv, bliver det tydeligt,
at medborgerhuset er det centrum, hvor omkring de
store kulturelle bevægelser har drejet, været huset der
har skabt kontakt og åbninger til rækken af andre
kulturinstitutioner, foreninger, aktiviteter og aktører i
kvarteret.
Og tydeligst er husets rolle i de store kvartérsarrangementer: Bryggens Virkelighed, Skt. Hans-fest, Juletræsfest, Fastelavn. Uden medborgerhuset som det
kulturelle værksted havde disse fællesmanifestationer
næppe været mulige. Og på den måde har de fleste på
Bryggen alligevel et forhold til medborgerhuset.
u går vi for første gang i mere end 30 år ind i en
N
husløs periode. Og det må stille alle på Bryggen –
skoler og daginstitutioner, kulturinstitutioner af
enhver slags, kirke, boligforeninger og andre foreninger, erhvervsdrivende, kommunale som statslige foretagender – over for en udfordring og forpligtelse: at
være aktiv i bestræbelserne for at holde liv i det kulturelle netværk på Bryggen. For dør det ud eller svækkes kraftigt i den hjemløse periode, er vi alle ringe stillet i årene der kommer.
erfor: luk sindet og dørene op, og invitér den hjemD
løse bryggekultur indenfor, når jeres egne fælleslokaler og umage rum ikke er optaget. Der brug for husrum til store og små arrangementer – teater, musik,
foredrag, kreative udfoldelser for børn og voksne. Der
er brug for fantasi og forståelse hos alle, for at skabe
betingelser for at de satellitarrangementerne, som
medborgerhusets hjemløse ledelse planlægger (læs forsideartiklen), kan føres ud i livet.
hu
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Trafikkaos og lokal indflydelse
Lokalrådets arbejde det kommende år
Det er truende trafikforhold og lokal medindflydelse, der står øverst på lokalrådets arbejdsseddel i det
næste års tid. Det kunne
årsmødet i Borgerforeningen slå fast efter et møde,
hvor årsberetningen kunne fortælle om succeser på
flere områder for Islands
Brygge med bl.a. en skoleudvidelse og et nyt medborgerhus på havnen, og
en del områder, hvor der
absolut er brug for en solid
indsats for at stå imod
udefra kommende beslutninger.
Det vil især være på trafik-området, at de kommende “farer” lurer. Godt
nok vil visse dele af Bryggen nyde gavn af de nye
planer for Ny Tøjhusområdet, da især Thorshavnsgades lukning mod Amager

Boulevard giver mindre
trafik. Men fremtidens trafikplaner for Amager,
fremfører at trafikken på
Artillerivej øges, og ikke
mindst at Njalsgade og
Islands Brygge på strækningen fra Njalsgade og
hen under broen bliver væsentligt mere belastet med
trafik.
Lokalrådet vil derfor
tage initiativ til at samle
beboerforeninger og ejerforeninger og andre med
interesse i begrænsning af
den gennemkørende trafik
i en trafikgruppe.
Med afvisningen af
bydelsråd i hele København er det vigtigt, at lokale interesser bliver varetaget på anden vis. Hidtil
har lokalrådene været
høringsberettigede, og vel
haft en del indflydelse på

beslutninger truffet i Kommunen. Placeringen af det
nye medborgerhus og Havneparken er for Islands
Brygge de nok mest indlysende steder, hvor der har
været lokal indflydelse
med i spillet. I fremtiden
bliver det vigtigt, at den
lokale indflydelse ikke bliver svækket. Lokalrådet
ønsker en styrkelse af dets
kompetence på bl.a. lokalplanerne, og vil også gerne
prøve at vække bryggeboernes interesse for at deltage mere aktivt i sager
med interesse for området.

Sidste årsmøde i
Gimle
Med nedrivningen af Gimle i det nye år, var det lidt
bedrøveligt for Borgerforeningen, at skulle afholde

sit sidste årsmøde i det
hus, som bryggeboere tilbage i 80’erne havde tilkæmpet sig. Men alligevel
var det ikke til at dæmpe
glæden over, at det er lykkedes at få et nyt på den
attraktive placering i Havneparken. Lokalrådet var
af sidste årsmøde blevet
pålagt, som hovedopgave,
at arbejde for et nyt medborgerhus, og med de sidste meldinger fra KUC, ser
det ud til at det nye hus
ikke vil blive berørt af de
nedskæringer, det en kort
overgang så ud til. – Nu
ser man så frem til kommende års møder, der fra
næste år skal afholdes i
Bryggens nye medborgerhus i Havneparken.
alt
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Bænke i Havneparken
Åbent brev til
direktør for Vej og Park,
Ole Bach
Lokalrådet på Islands
Brygge har 26.10.00 meddelt, at ud over at alt resterende lys i Havneparken
bliver færdiggjort, så vil
også de resterende bænke
blive opstillet – begge dele
inden
udgangen
af
2000.10.29 Vi har ikke set
en prototype på belysningen på selve kajen, så dette afventer vi. – I stedet for
vil jeg koncentrere mig om
bænkene, idet der fornyligt
er opstillet prototypen på
de bænke, der skal opstilles i Havneparken. – Bænken er opstillet i alleen få
meter nord for Njalsgade.
For det første vil jeg sige,
at det er dejligt, at der nu
endelig kommer de bænke,
vi har ventet på i ca. 5 år.
For længe siden er arkitekter og daværende parkchef gjort opmærksom
på, at de forskellige betonbænke, der efterhånden er
i Havneparken ikke opfylder de behov for siddekomfort, som de fleste mennesker ønsker.
Mange ønskede at få den
almindeligt kendte Køben-

Der er åbenlyst ikke sparet ved materialevalget til den
nye bænk, og det er næppe af spareårsager, at der ikke
er armlæn og ryglænet er afkortet.
havnerbænken placeret
rundt om i Havneparken –
især for at tilgodese de
ældre og de handicappede:
Udover at de fleste mennesker godt kan lide Københavnerbænken’s udseende, og at det er ligeså
almindeligt, at de fleste
sidder godt på denne
bænk, så er der det gode
ved denne bænk, at der er

armlæn!
Mange ældre og handicappede er faktisk nødt til
at finde en bænk, hvor
man kan bruge armlænene
til at både komme ned at
sidde og op igen!
Så kommer vi endelig til
den nye bænk – prototypen:
Den er da ganske pæn –
og måske er det et arkitek-

tonisk plus, at der ikke er
ryglæn i hele bænkens
længde!? – Men:
Rent funktionsmæssigt
er den nye bænk dårlig,
idet der ikke er armlæn til
de nævnte grupper, og
samtidig er det en storfejl,
at ryglænet ikke når ud til
begge enderne på sædet.
Man vil uvilkårligt sætte sig på den miderste del
af sædet, hvor der er ryglæn. – Man kan forestille
sig, hvad der vil ske, hvis
nu der kommer nogen, der
også gerne vil sidde på
bænken: Man rykker sig
høfligt, læner sig tilbage –
og falder bagover, fordi der
ikke er noget ryglæn i
enderne!!!
Altså: Om igen! – Hvis vi
i Havneparken er nødt til
at have bænke fra den
fabrik, hvor prototypen
kommer fra, så må vi bede
om, at der er ryglæn i hele
bænkens længde, og at der
også kommer armlæn i
enderne af bænken! – Eller
lad os i stedet “nøjes” med
Københavnerbænken
–
pæn og praktisk.
Med venlig hilsen
Merete Jensen

INFLUENZAVACCINATION
DANSKE LÆGERS VACCINATIONS-SERVICE
tilbyder influenzavaccination til alle borgere i Københavns Kommune til en pris af kr.150,00.
Vaccinationerne, der alle finder sted mellem kl. 16.00 – 18.00, foretages på følgende dage og steder:
Mandag d. 6. november
“Gimle” Islands Brygges Medborgerhus
Thorshavnsgade 21
2300 København S

Onsdag d. 8. november
Vanløse Forsamlingshus
Lindehøjen 12
2720 Vanløse

Tirsdag d. 7. november
Medborgerhuset “Pilegården”
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj

Torsdag d. 9. november
Nørre Allé Medborgerhus
Nørre Allé 7
2200 København N

TILMELDING IKKE NØDVENDIG – MØD BLOT OP !
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Økologiske uger
i Gimle

Selvom Gimle skal lukke
ned et lille års tid, før det
nye medborgerhus på
Islands Brygge er klart til
at flytte ind i, er huset ikke
trådt ind i dvale-tilstand
endnu. Faktisk laver vi
noget så eksotisk som Økologiske uger i Gimle fra
mandag d. 6/11 til søndag
den 19/11. Bag arrange-

menterne står Gimle,
Bryggens Grønne Guide og
Agendagruppen. Vi vil gerne se hvordan økologien
fungerer i Gimle, kan brugerne lide det ? Er det til
at arbejde med ? Hvad er
fordele og ulemper ? Erfaringerne skal bl.a. bruges
til at se, om det nye hus på
havnen kan drives med
mere miljø og økologi. Økougerne vil også byde på
udstillinger og film, vinsmagning af økologisk dyrkede vine, tøjbyttedag og
aktiviteter for børn.

Budgetforlig med
flere penge til
ældre og børn
– og højere skat

Pædagoger og forældre vandt slaget. De varslede nedskæringer på fritidshjemmenes åbningstider forsvandt under budgetforhandlingerne. Fire uger med
demonstrationer og blokader gav resultat. Det bliver
nu op til institutionernes forældrebestyrelser at tage
stilling til åbningstider og andre prioriteringer.

Tja…

Herr Flaumann. Tegning: Fritz Jürgensen

Det socialdemokratiske
medlem Finn Rudaizky
udtaler:
– Sidste år var jeg lige
ved at blive smidt ud af
den socialdemokratiske
gruppe på Købnehavns
Rådhus, fordi jeg stemte
imod morgenlukning af fritidshjem. Torsdag stemte
hele den socialdemokratiske gruppe nøjagtig, som
jeg gjorde sidste år. Dermed blev morgenlukning
taget af bordet i en stemmeaftale med SF, Enhedslisten og altså Socialdemokratiet.
Jeg mener dog ikke, det

skal have nogen konsekvenser, at 14 af mine
gruppefæller har skiftet
mening. Jeg vil betragte
det som et led i den demokratiske proces – og det er
jo fint, at vi kan påvirke
hinanden uden trusler.
Morgenlukningen er der
sat en stopper for, og så
kan forældrene i de enkelte institutioner selv bestemme, hvad de vil. Det
synes jeg er en god form
for selvforvaltning. Bare
synd, at hele processen
ikke landede der for et år
siden…, siger Finn Rudaizky.

Så lykkedes det endnu
engang på Rådhuset at få
strikket et budget sammen
for det næste år. Som så
ofte set: Dele af budgettet
er gennemført i samarbejde mellem socialdemokraterne og højrefløjen, mens
andre dele i samarbejde
mellem socialdemokraterne og venstrefløjen.
Og alle partier er vistnok svært tilfredse med
dette halvansvar for økonomi og fordeling i et valgår. Det er nu stort set de
andres skyld, at alt ikke
er fryd og gammen og borgerne bare lykkelige.
I budgettet for år 2001
blev det mest markante
forlig indgået mellem Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.
Generelt betyder forliget
flere penge til de såkaldte
svage grupper i Kommunen. På ældreområdet bliver der afsat 133 millioner
til fjernelse af underskud
og tilføring af ekstra penge
til Sundhedsforvaltningen.
Det skulle betyde en forbedring af hjemmeplejen
og styrkelse af omsorgsarbejdet, bl.a. ved oprettelse
af en ny personalegruppe,
såkaldt
servicejobbere,
som skal dække de behov
hjemmehjælperne ikke må
dække – hyggesnak, gåture o.lign.
På børneområdet afsattes 83 millioner ekstra til
daginstitutionerne, hvilket
skulle betyde mindre kø
foran vuggestuerne, når

barselsorloven er opbrugt
Skoleområdet fik yderligere 25 millioner til renovering af nedslidte skoler,
15 millioner til en ny skole
i Valby, samt penge til forbedring af forholdene for
to-sprogede elever m.m.
Idrætten og kulturen får
en pulje på 30 millioner til
forbedring og udbygning af
faciliteter.
Og der er afsat ekstra
midler til narkobehandling og til styrkelse af familier med problemer.
Trafikalt betyder forliget flere cykelstier – og flere parkeringskontrollanter.
Venstrefløjen fremhæver, at den langvarige pædagogstrejke mod morgenlukning og andre nedskæringer, betød at socialdemokraterne blev forhandlingsmøre.

BLOMSTER

❁

VÆRKSTEDET

❁

Julebinderi &
juleudsmykning.
Alt binderi- og
udsmykningsarbejde udføres.

Åbningstider:
onsdag 14-18, torsdag 11-18, fredag 14-18
Øvrige dage efter aftale.

Islands Brygge 25
Telefon 32 96 15 95

AMD Atlon 700 MHz computer ·
Asus A7V socket A ATX
motherboard · AMD S 700 MHz
Thunderbird CPU · 64 Mb SDram PC133 · 10,2 Gb UDMA66
harddisk · diskettedrev 1,44 Mb
· CD-romdrev 52X · Miditower
ATX · Win 98 keyboard · AMI
Scrool mus · 8 Mb AGP
grafikkort · 56K modem ·
Soundblaster 128 PCI 16 bit
lydkort · 140 watt højttalere ·
15” Daewoo Monitor

Kr. 9.540,-

AMD Atlon 1000 MHz computer ·
Asus A7V socket A ATX motherboard · AMD S 1000 MHz
Thunderbird CPU · 64 Mb SD-Ram
PC133 · 10,2 Gb UDMA66 harddisk · diskettedrev 1,44 Mb · CDromdrev 52X · Miditower ATX ·
Win 98 keyboard · AMI Scrool
mus · 8Mb AGP grafikkort · 56K
modem · Soundblaster 128 PCI
16 bit lydkort · 140 watt højttalere · 15” Daewoo Monitor

Kr. 11.940,-

Højere skat
Forliget betød et behov for
øgede indtægter til kommunekassen, hvorfor der
kommer en skattestigning
på 0,6 % til 32,3 %, hvilket
skulle indbringe 310 millioner ekstra i kassen – nok
til dække de øgede udgifter.
Og nu kan højrefløjen så
gentage det gamle omkvæd: forlig til venstre
betyder, at pengene flås ud
af borgernes lommer.
Vi venter spændt på borgernes dom ved valget i
november 2001.
hu

Indbrudstyverier
i tøjfirma
Alarmen gik kl 05.31 torsdag den 19 oktober hos
Engrósfirmaet Christopher Frank Trading, der
holder til i Njalsgade 23.
Men inden politiet nåede frem havde tyvene held
med at stjæle en herrekollektion af 105 Hugo Boss
habitter til en samlet vær-

3

di op imod 250.000 kroner.
Det er det tredje tyveri firmaet er udsat for, hvor der
tidligere både er stjålet
dame- og herretøj. Politiet
efterforsker sagen, og er
man i besiddelse af vigtige
oplysninger, kan man ringe på: 33 14 14 48.
lwk

CAFE ISBJØRNEN
Cafeen med de rare gæster

Hver LØRDAG hele
dagen:
2 STORE FADØL 25 kr.

BRYGGEBLADET
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Thorshavnsgade 21
Kontor:
Café:
Fax:

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

ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS

Menu i november á 35 kr. i Gimle’s Café
Øko-menu i uge 45 og uge 46
man. 6.

stegt kylling med hjemmelavet agurkesalat, pillekartofler og brun sovs

tirs.

7.

ons.

8.

boghvedepandekager med kød eller vegetarisk fyld
og urtesauté
pandestegt bæredygtig fisk med hvide kartofler

tors. 9.
fre.
10.

lør.

11.

vegetarisk karrygryde med ris
Mortens and med tilbehør. Hvide og brune kartofler
OBS: 50 kr. – Bestilling senest onsdag d. 8/11 i
Gimle’s Café – 32 57 51 01
(kl. 20: RYSTERIBS – entré 30 kr.)
Måltidernes Økologiske Køkkenskole
kl. 15: kom og vær med til at lave god mad med fisk
og pasta – og til at spise den kl. 18. Alle er – gratis –

man. 13.
tirs.

14.

ons. 15.
tors. 16.
fre.

17.

lør.

18.

velkomne!
tyrkisk kalkun med kommensbrød og savoykål i
youghurtcreme
vegetarisk svampepaté med grøn flødesauce og
bagte rodfrugter
vindampet bæredygtig fisk med grønt
svine- eller linsefrikadeller med stuvet kål, bagte
rødbeder og citrusskal
oksesteg med kartofler og surt
(kl. 20 STICKY – fri entré)
Måltidernes Økologiske Køkkenskole
kl. 15: kom og vær med til at lave gode retter med
kylling – og spise dem bagefter kl. 18. Alle er – gratis
– velkomne!

På alle øvrige hverdage i november laves dagens
menu i forhold til hvordan vinden tuder. Husk der er
forskellige gode tilbud allerede fra kl. 12 – i uge 45
og 46 også øko-tilbud.

FREDAG 10. NOVEMBER kl. 20 – entré 30 kr.

R YSTERIBS
Elsebeth Krogh Gabsy Reger Nina Leani

Sigøjner-, country-, cajun-, klassisk, og bluesmusik

Lørdag 25. november kl. 20 – entré 30 kr.
I v a n D re v e r & D u n c a n C h r i s h o l m
Roots of WOLFSTONE

Program følger. Følg lokal-,
dags- og verdenspressen!

Åbent hver dag kl. 12 – 23

Søndag kl. 13 – 18

Rysteribs – Elsebeth Krogh, Gabsy Reger, Nina Leani – optræder Mortens aften i
Gimle. Pigegruppen – kendt af alle i de glade 70’ere – er genopstået som trio og afleverer en broget, særegen og flot blanding af sigøjner-, country-, cajun-, blues-, og
klassisk musik iført de smukkeste stemmer og instrumenter. Der er forsalg i Gimle’s Café fra den 1. november.

Tekstilværkstedet
Julen står for døren, så
hvorfor ikke sætte focus
på et par emner, der samtidig kan benyttes som
julegaveideer i de resterende uger af Gimle’s
levetid. Og hvorfor ikke
dukke op og markere et
behov for værksteder i det
nye hus?
Kom op og gør brug af
din kreativitet eller bliv
inspireret til at fremstille
nogle fantasifulde produkter. Til diverse emner gør
vi brug af tekstilværkstedets materialer, men der er
rig mulighed for at supplere med egne materialer.

I forbindelse med de
kommende to Øko-uger 45
og 46 omhandler emnerne
genbrugstekstiler/-materialer.Fremstilling af smykker med perler, stene, fjer
m.m. samt tråd, wire og
snøre.
Uge 45. Øko-uge/ Genbrug af tekstiler
Githa Iversen fra Remix
vil være tilstede i dagene
6/11 og 7/11 fra kl. 14.00 21.00. Der vises eksempler
på genbrug af eget og
andres tøj på spændende
vis. Githa vil sammen med
Marianne fra Tekstilværkstedet komme med ideer,

råd og vejledning på brugernes forespørgelser.
Uge 46. Øko-uge/Decoupage
Nye og gamle æsker
dekoreres på smukke, sjove og fantasifulde måder
med decoupage.
Uge 47. Silkemaling
Brug fantasien til at
skabe dekorative silketørklæder/slips m.m. med
klare, intense Silkolorfarver.
NB. Emnerne vil køre på
særdeles
brugervenligt
prisniveau.
Vi ses i testilværkstedet
Marianne

30 millioner til kultur- og
idrætsfaciliteter
Bryggen får formodentlig del i midlerne fra ny pulje
Et forslag om at afsætte 30
millioner kroner i budget
2001 til udbygning og forbedring af kultur- og
idrætsfaciliteterne i København, blev fremsat af
socialdemokraterne
og
indgik i forliget med venstrefløjen.
Ikke mindst det socialdemokratiske medlem af
Kultur- og Fritidsudvalget,
Finn Rudaizky (valgt i
kredsen hvorunder Bryggen hører) har i de seneste
år arbejdet ihærdigt for, at
sporten og kulturlivet i
bredeste forstand skulle
have
større
politisk
bevågenhed – og tilføres
flere penge. Både i udvalget og i offentligheden har
Finn Rudaizky meget ofte
været ude og vise flaget, og
det er derfor en fornøjet
borgerrepræsentant, der
siger:
– Jeg er utrolig glad for
vedtagelsen af forslaget –
også fordi det indebærer,
at flere projekter på Amager og Christianshavn til-

Finn Rudaizky.
godeses. Det gælder opførelsen af det nye medborgerhus ved Havnefronten,
der erstatter Gimle medborgerhus. Der er separat
afsat 18,5 mill. kroner i
indeværende års budget,
men det kan blive vanskeligt inden for disse midler

også at opnå den nødvendige fleksibilitet i indretningen. Derfor kommer
den nye pulje til god nytte.
Der vil også blive givet
penge til igangsættelse af
anden etape af idrætsanlæg på Holmen. Selvom
første etape endnu ikke er
gået i gang, er pengene
allerede bevilget, og arbejdet forventes sat hurtigt i
gang efter den netop afsluttede høring om bl.a.
Idrætsanlæg på Holmen.
Derudover vil fodboldklubben Hekla blive tilgodeset med en ekstra bevilling til etablering af tilstrækkelige omklædningsfaciliteter i forbindelse
med ibrugtagning af de
nye fodboldbaner på Lossepladsvej til næste år.
Vi håber, at Finn Rudaizkys forventninger også
bliver udmøntet i tilstrækkelige midler til, at både
medborgerhus og fodboldbaner kan blive ordentligt
indretttet.
kalle
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Økologisk mad og
køkkenskole
På alle hverdage i Økougerne tilbyder Gimle økologisk dagens ret til almindelig pris – 35 kr., og både
lørdag d. 11/11 og lørdag
d.18/11 kl. 15 har vi Måltidernes omrejsende skolekøkken-show. Her er både
børn og voksne velkomne.
Karin Hvidtfeldt kommer
med en mægtig paellapande, og laver lækker økologisk gastronomi, hvor de
spisende gæster kan deltage i madlavningen. Man

kan altså både følge slagets gang og blive inddraget i madlavningen – smage , fornemme og »prøve
selv«. Samtidig vil der
være mulighed for at stifte
bekendtskab med forskellige kålsorter og andre
grøntsager, der ikke er
hverdagskost. Især børn er
meget velkomne til at
hjælpe med tilberedning,
og prøve at være med til at
filetere fisk!
Lørdagsmiddagen serveres kl. 18!
Mortens aften serverer
Gimle økologisk Mortens
and for 50 kr. Husk at
bestille – der er begrænset
antal portioner!

i

Mandag d. 6/11 og tirsdag d. 7/11 fra kl. 14-21
Sy gammelt om til nyt – workshop i Syværkstedet
med Githa Iversen fra Remix
Fredag d. 10/11 kl. 20 – entré 30 kr.

RYSTERIBS

os ikke mere tid?« Palle
Bendsen er miljøarbejder
gennem mange år og har
set mange skift, der er
gode at få forstand af.

Er økologisk kost
sundere?
Bodil Søgaard, forsker fra
Landbohøjskolen, er på
mandag d. 13/11 med
temaet: »Hvad gør økologien ved vores mad?«
»Er økologisk kost sundere? Hvad forstår vi ved
fødevarekvalitet? Bliver
maden dårligere, fordi der

er pesticidrester i?« er nogle af de spørgsmål, hun vil
debattere med os.
Begge aftener begynder
vi kl. 19, oplæggene varer
cirka en time, og der er
sørget for børnepasning
under oplæggene – så børn
ingen hindring!

Harry
Potter

Njalsgade 13 eller Njalsgade 17-21. Der bliver opsat
skilte, som viser vej.

tlf. 3366 3220 senest en
uge i forvejen.
Arrangementet er et led
i det fællesnordiske biblioteksprojektprojekt “Skumringstid - Barnet i Norden”, der afholdes for fjerde gang, og den udvalgte
historie om Emil vil blive
læst op på samme dag på
biblioteker i hele Norden.
I hele uge 46 vil der her
på biblioteket være udstillet børnebøger af nordiske
børnebogsforfattere.

Brug
bagdøren
I perioden 6.-11. november
skal bibliotekets hovedtrappe udskiftes og have
monteret handicap-lift.
Derfor bliver du i de
dage nødt til at bruge bagdøren, når du skal på biblioteket. Du kan komme ind
i gården gennem porten til

Vi minder endnu engang
om, at det er på lørdag
den 4. november kl. 10, at
bibliotekets
halvårlige
salg af kasserede bøger
begynder.
Frem til den 11. november får man 1 bog for 10,kr. og 1 tidsskrift for 1,- kr.
I den efterfølgende uge,
13.-18. november, holder vi
“islandsk” udsalg, hvor
man får 2 bøger for 10,- kr.
om mandagen, 3 bøger for
10,- kr. om tirsdagen og så
videre frem til lørdagen,
hvor man får hele 6 bøger
for 10,- kr.

Hør om
Emil fra
Lønneberg
Mandag den 13. november
kl. 9.30-10 læser børnebogsforfatteren Elin Bing
kapitlet “Da Emil hældte
dej over sin far” fra Astrid
Lindgrens elskede bog
“Mere om Emil fra Lønneberg”.
Arrangementet henvender sig til børn omkring 4
års alderen. Tilmelding på

– sigøjner-, blues-, country-, klassisk, cajun-musik!
kl. 18-20: ØKOLOGISK MORTENS AND á 50 kr.
Bestilling senest 8/11 – Gimle’s Café 32 57 51 01
Lørdag d. 11/11 kl. 15
Måltidernes Økologiske Køkkenskole – kom og vær
med til at lave god mad – og til at spise den kl. 18.
Alle er – gratis – velkomne!
Søndag d. 12/11 kl. 15
Børnebiografen viser »Jordens Barndom«
– en Disney-film om jordens økosystem

Begge mandage i Økougerne har vi tema om
økologi – lidt økologi for
hjernen! Mandag d. 6/11 er
det Palle Bendsen med
Økologien og den gode tid.
Palle giver stof til eftertanke, når han diskuterer
sammenhæng
mellem
stress og storforbrug og
stiller spørgsmålet: »Hvorfor giver vores teknologier

Bogsalg

6.-19. november

Mandag d. 6/11 kl. 19 – med børnepasning!
»Økologien og den gode tid«
Palle Bendsen om tid og miljø

Økologi – den gode tid og
økologisk kost

Med historierne om den
trolddomskyndige dreng
Harry Potter har forfatteren Joanne Rowling virkelig ramt plet, så udgivelsen
af hendes bøger nu er gået
hen og blevet en verdensbegivenhed.
På Kulturnatten den 13.
oktober udkom så 3. bind
på dansk, og allerede på
udgivelsesdagen kunne
biblioteket
præsentere
“Harry Potter og flammernes pokal”.
Da Harry Potter-feberen
har ramt både børn og
voksne, er bogen sikkert
udlånt, næste gang du
kommer på biblioteket.
Men så kan du blive skrevet op til den, eller selv
gøre det på Internettet
(www.kkb.bib.dk).

kologiske uger

Fra
baggård til
gårdmiljø
Hele sommeren har man i
Bryggebladet kunne glæde
sig over Lone Klevehøjs
dejlige fotoserie af gårdmiljøer fra Bryggens gamle karréer.
Dette sjældne kik ind i
en verden, der ellers er
skjult fra offentligheden,
viser den forvandling, som
de gamle baggårde har gennemgået i 90’erne. Så de nu
fremstår som hyggelige og
praktiske fritidsarealer for
ejendommenes beboere.
Nu er det muligt at gense et udvalg af de stemningsfulde sommerbilleder
i farver på bibliotekets
hjemmeside www.kkb.bib.
dk/bry/ under punktet fotogalleri.

Mandag d. 13/11 kl. 19 – med børnepasning!
»Hvad gør økologien ved vores mad?«
Bodil Søgaard stiller spørgsmålet
Onsdag d. 15/11 kl. 19.30
Økologisk vinsmagning – smag og hør om vinene
v. Holte Vinlager/Per Toft samt Årstiderne.
kr. 20 – tilmelding senest 13/11 på 32 57 51 01
Fredag d. 17/11 kl. 20
STICKY m. gæst! – gade-øko – storby-ska
Lørdag d. 18/11 kl. 15
Måltidernes Økologiske Køkkenskole – kom og vær
med til at lave gode retter med kylling – og til at spise
dem bagefter kl. 18. Alle er – gratis – velkomne!
Søndag d. 19/11 kl. 14-17
Tøjbyttedag + legetøjsbyttedag
tilmelding tlf. 32 84 84 20 ml. kl. 10 og 17 til Ulla,
frist d. 17/11. Nyere brugt voksen- og børnetøj og
legetøj er i høj kurs – det er det bedste bytte
Søndag d. 19/11 kl. 15 – Børnebiografen viser
solstrålehistorier – ni små historier fra Uruguay.
Dagens økologiske menu á 35 kr.
mandag til fredag fra kl. 18.
Udstillinger: Hvordan laver vi genbrug på Bryggen?
Et miljø-medborgerhus…
Arrangeret af Gimle, Bryggens Grønne Guide og Agendagruppen.
Støttet af Den Grønne Fond og Byøkologisk Fond.

Thorshavnsgade 21
ISL ANDS BRYGGE

6

BRYGGEBLADET

1. november 2000

DU BLI’R OVERRASKET OVER,
HVOR HURTIGT DER KOMMER
GANG I DIT BOLIGSALG

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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Snart udsolgt i Havnestad
I løbet af ganske få måneder kan DS Industries ApS
– som er et datterselskab
til ØK (Østasiatiske Kompagniet A/S) – snart melde
udsolgt på deres grunde i
den nye københavnske
bydel: Havnestad.
Statsejendomsselskabet
Freja, som ejer grundene
på Ny Tøjhus og Moskegrunden, og Ørestadsselskabet, som ejer grundene
på det nye Ørestad, halter
bagefter. Vestamager og
Islands Brygge er blevet
in, og priserne er derefter.
Børnefamilier, som ønsker
at blive boende på Bryggen, har nu mulighed for
at skifte den trange toværelses lejlighed med
beskeden husleje ud til et
fem-værelses ejerlejlighed
på 195 kvm. med havneudsigt til en anslået månedlig brutto-omkostning på
kr. 36.000 (inkl. skatter,
afgifter og Tele Danmarks
Kabel-tv grundpakke).
Men for dem, der ikke
har så meget til rådighed,
er der måske mulighed for
at erhverve sig en mindre
lejlighed til mere jordnær
priser. DSI har for nyligt
solgt grunde til Lejerbo,
Kuben og AKB.

Kuben – et
eksperiment
Kuben Byggeadministration opfører 95 andelsboliger og en mindre detailhandelsbutik i Havnestaden – på hjørnet af Artillerivej og Axel Heides
Gade. Byggeriet er en del
af et eksperiment, som er
iværksat af den danske og
svenske regering, hvor
man er i gang med en fælles dansk/svensk bygge- og
bolig-politisk handlingsplan for Øresundsregionen. Der opføres parallelt
et identisk byggeri i
Malmø – med HSB som
bygherre. Projekterne følges nøje af myndighederne
for at sammenligne kutymer,
sagsbehandling,
priser, osv. i de to lande.
Kuben forventer, at byggeriet er færdigt i slutningen af 2002, og man vil
kunne indskrive interesserede på ventelister fra omkring april 2002.
AKB og Lejerbo bliver
nabo til Kubens Andelslejligheder. De to selskaber
har købt nabogrunden på
Axel Heides Gade, og sammen vil de opføre ca. 150
lejligheder. Der foreligger
endnu ikke en tidsplan for
byggeri og markedsføring
af de nye lejligheder.
DS Industries oplyser, at
75 pct. af de 217.518 kvm.
projekterede boliger, erhverv og butikker er solgt,
og at man allerede vil kunne melde udsolgt inden
nytår. Salgene har været
en lille guldgrube for ØK,
som tidligere har haft økonomiske vanskeligheder.
ØK’s datterselskab, DS
Industries styrker dermed
moderselskabets likviditet
med 250 millioner kroner.
Havnestad forventes at
være arbejdsplads for 23.000 mennesker og forøge

Sturlasgade

DSI tjener styrtende på at sælge til erhverv og boliger på den gamle Sojakagegrund. For boligsøgende, der ikke lige hver
måned kan lægge 36.000 kr., bliver der måske mulighed for at flytte ind i en mindre lejlighed i almennyttige boliger.

Felt

Anvendelse

Antal kvm.

Firma Status Bemærkning

1

Bolig

4.100 kvm.

NCC Solgt Pressesiloen – 32 ejerboliger

2

Erhverv

4.000 kvm.

NCC Solgt

3

Bolig

12.746 kvm.

NCC Solgt

4

Erhverv

3.324 kvm.

NCC Solgt

5

Erhverv

4.394 kvm.

NCC Solgt Zeppelinhallen

6

Bolig

7.500 kvm.

NCC Solgt

7

Bolig

18.700 kvm.

JM Danmark Solgt

8

Grøn kile

9

Bolig/erhverv

8.965 kvm.

Kuben Solgt 750 kvm. erhverv-8215kvm. andelsbolig

10

Bolig

15.263 kvm.

AKB/Lejerbo Solgt 150 lejligheder

11

Bolig

12.138 kvm.

Sjælsø Gruppe Solgt

12

Erhverv

17.000 kvm.

Sjælsø Gruppe Solgt

13

Bolig

9.800 kvm.

NCC Solgt

14

Erhverv

5.000 kvm.

NCC Solgt

15-18

Erhverv

37.300 kvm.

Havnestad Syd Solgt (ejes af Sjælsø Gruppen og St. Frederikslund A/S)

19

Erhverv

5.700 kvm.

Under forhandling

20

Erhverv

5.500 kvm.

Forhandles 21 Bolig 13.704 kvm. Under forhandling

22

Erhverv

11.157 kvm.

Forhandles

23

Bolig

9.164 kvm.

Under forhandling

24

Erhverv

6.000 kvm.

Under forhandling

25

Bolig

6.000 kvm.

Under forhandling

Bryggens befolkning med
knap 30 pct., idet man opfører op mod 1.100 lejligheder.

Svenskerne flytter ind
Framtidsfabrikken – som
også er kendt som Framfab – flytter ind på Havnestad. Den svenske internet-virksomhed, som har
store kunder såsom Volvo,
Ikea, Electrolux og Nike
bag sig, flytter ind i en af
Soyakagefabrikkens gamle
bygninger på Islands
Brygge (felt 12), som opføres af Sjælsø Gruppen.
Framfab holder til på seks
forskellige adresser i København og samler nu sine
275 medarbejdere under ét
tag. Med indgåelse af den
9.400 kvm. store lejeaftale

med Framfab kan Sjælsø
Gruppen således melde, at
der er disponeret over
mere end halvdelen af
deres arealer. Bygningen
vil være indflytningsklar
den 1. juni 2001.

Norden vil være med
Ejendomsselskabet Norden, som er Islands Brygges største udlejer, meddeler, at de har erhvervet
ejendommen Islands Brygge 81-83 for 125 millioner
kroner. Dermed ruller også
Norden med på Havnestadens bølger. Bygningerne
ligger på hjørnet af Artillerivej og Islands Brygge
ved bowlingbanerne og i
umiddelbar forlængelse af
Havnestaden. Ejendommen, som tidligere husede

Post Danmarks postsække-depot og Danmarks
Radio, er hovedsagligt fri
for lejere p.t. Norden
påregner, at der skal investeres ca. 100 millioner for
at skabe en moderne og
tidssvarende indretning til
de kommende brugere.
Ejendomsselskabet påtænker, at den 33.000 kvm.
store bygning udlejes til
erhvervs- eller undervisningsformål.
ljg

Nu også åbent om lørdagen!
Vinter-åbningstider
I perioden 30.09.00 - 31.03.01 har vi flg. åbningstider:

mandag-fredag 12.00-23.00
lørdag & søndag12.00-20.00
En eventyrlig aften med

NY E-MAIL
Bemærk at Bryggebladets e-mail-adresse
er ændret lidt:
bryggebladet@mail.dk

Henrik Ahlmann og Mariane Josefsen
onsdag d. 8. november kl. 20
Tilbud kl. 18-20: Dagens ret + et glas vin 45,- kr.

Vi leverer også ud af huset
ISLANDS BRYGGE 9 · 2300 KØBENHAVN S
TLF. 32 96 29 39 · E-MAIL LOF@OPENLINK.ORG

BRYGGEBLADET

8

1. november 2000

Dit nye lokalråd

Menighedsrådsvalg i
Islands
Brygges
Sogn
I forbindelse med valget den 14. november
2000 er der indleveret
én kandidatliste - derfor er der aftalevalg, og
afstemningen bortfalder.
Interesserede kan se
listen med de valgte
kandidater ved henvendelse til kirkekontoret.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Jørgen Thyregod
Birger Pedersen
Kaspar Lindhardt
Laila Jensen

Egilsgade 6 4. tv.
Egilsgade 55 2. th.
Gunløgsgade 45 5. tv.
Bergthorasgade 3 st. tv.

32
32
32
32

54
95
54
54

03
88
98
43

55
01
06
29

Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem
Best.medlem

Charlie Pedersen
Jørgen Poulsen
Eva Ulvan Handberg
Jeanette Stådsen

Artillerivej 56 5. th.
Njalsgade 57 4. th.
Egilsgade 15 st. th.
Halfdansgade 17 st. tv.

32
32
32
20

95
57
54
47

01
63
05
31

65
29
19
32

Best.suppl.
Best.suppl.
Best.suppl.
Best.suppl.

Ole B. Larsen
Claus Pedersen
Laura Bjerring
Arne Bjørn Nielsen

Egilsgade 31B 2. tv.
Artillerivej 63 vær 62
Gunløgsgade 45 5. tv.
Islands Brygge 33 3. th.

32
32
32
32

96
96
54
54

19
67
98
21

59
84
06
05

Revisor
Revisor
Rev.suppl.
Rev.suppl.

Verner Langballe
Helle Sihm
Thomas Kjær Jensen
Henrik Christensen

Snorresgade 8 st. tv.
Reykjaviksgade 1 3. tv.
Gunløgsgade 56 5.
Halfdansgade 5. st.

32
32
32
32

57
57
95
95

18
91
25
68

90
92
49
42

Islands Brygge 23 2. th.
Bergthorasgade 17 4. tv.
Snorresgade 1 4. tv.
Artillerivej 54 3. th.

32
32
32
32

54
96
54
95

14
88
34
13

34
83
21
51

Udpeget af partierne:
Soc.dem
Rudi Sommerlund
Venstre
Per Thim
Konservative
Hans Pedersen
SF
Heinz Larsen

Nederst fra venstre: Jeanette Stådsen, Jørgen Thyregod, Laila Jensen, Arne Bjørn Nielsen, Ole
B. Larsen, Birger Pedersen, Jørgen Poulsen, Gunnar Perner (med i trafikudvalget), Kaspar Lindhardt, Charlie Pedersen.

Begravelse

Bisættelse

Byt og genbrug tøj og legetøj

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

kommer mandag d.6/11 og
tirsdag d.7/11 fra kl. 12- 19
og laver workshop med
omsyning og viser eksempler på hvordan nyt og
gammelt kan sættes sammen. Benyt chancen for at
blive inspireret i Gimles
Øko-uger. Syværksteder
har også andre genbrugsi-

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

TLF. 32 55 55 55 · DØGNVAGT

Genbrug dit gamle tøj –
lær at sy det om til nyt!
Githa Iversen fra Remix

deer på programmet – måske noget for dig ?

Brugt tøj og legetøj
Kom og byt dit lettere
brugte tøj til »nyt«. Søndag
d. 19/11 kl. 14 er der tøjbytte-dag i Gimle. Købte du et
par bukser, der ikke sad

GUDSTJENESTER
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.
Juleaften 24/12-00: 15.00:
Hans Anker Jørgensen.
Juledag 25/12-00: 11.00:
Bjarne Fabritius.
2. juledag 26/12-00 11.00:
Hans Anker Jørgensen.
Søndag 31/12-00: 11.00:
Bjarne Fabritius
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.

KIRKEBIL

ISLANDS BRYGGES SOGN

N

ovember måned i
Hans Tausens Kirke
har som koncertoverskrift
Bach – komponist og inspirator.
Vi får hele to orgel-koncerter med to af landets
bedste organister. Først
Hans Fagius, professor ved
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han spiller regelmæssigt koncerter
i hele Europa, Australien
og Nordamerika, er prisvinder ved adskillige internationale konkurrencer og
har i øvrigt indspillet en
lang række cd’er med
musik af Bach, Liszt, Widor m.fl. Også her er han
trådt frem i forreste række, idet han erobrede
Grand Prix du Disque
Liszt i Budapest i 1981.
Hans Fagius spiller et
Bach-program i Hans Tausens Kirke tirsdag d. 7.
november kl. 20.
◆

Menighedsrådsmøde
onsdag d. 1/11 kl. 19.
Alle er velkomne.

OBS!

HANS TAUSENS KIRKE

OBS!

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

Ugen efter, torsdag d. 16.
november kl. 20, sidder
Hanne Kuhlmann ved orglet – et fint instrument
bygget af Marcussen &
Søn i 1987. Hun er uddannet hos domorganist Anders Riber i Århus har har
i solistklassen i København haft – Hans Fagius.
Også Hanne Kuhlmann

Hans Tausens Kirke

Tirsdag 7. november
kl. 20

ORGELKONCERT

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

fuga over tonerne b, a, c, h,
og Regers Fantasi og fuga
over de samme toner, altså
musik der er inspireret af
den store mester, som har
præget dette første år i det
ny årtusinde, idet året
ganske enkelt er benævnt
som »Bach-året«. Der vil
følge flere efter dette.
Der er gratis adgang til
koncerterne.

Hans Tausens Kirke

HANS FAGIUS

Torsdag 16. november
kl. 20

BACH

ORGELKONCERT

Gratis adgang

har spillet sig hæder og
ære til. Hun har i 1998
modtaget 4. pris ved en
international orgelkonkurrence i Sydamerika, i 1995
3. pris ved en ditto i St.
Albans, England, og her i
Norden har hun vundet 1.
pris ved to internationale
konkurrencer i henholdsvis Lathi i Finland 1993 og
1996 i Odense.
I Hans Tausens Kirke
spiller Hanne Kuhlmann
bl.a. Liszts præludium og

HANNE
KUHLMANN
LISZT

BAR TULIS

HAUMANN

REGER

Gratis adgang

☎ 32 57 41 96

STUDENTERMENIGHEDEN
9. november kl. 19.30:
Hein Heinsen: kunsten
i kirken
»Der findes ikke kristen kunst i almindelighed, men kristen kunst
er kunstværket i kirken. Kristendommen
kræver den skarpeste
og mest nutidige
kunst…« Billedkunstneren om skulpturen i kirken, kristendommen og
samfundet.
Arrangementet er
åbent for alle og gratis.
Der kan købes kaffe,
vand, øl og vin i pausen
og efter foredraget. Arrangementet indledes
med en temagudstjeneste ved studenterpræst
Hans Anker Jørgensen
kl. 19.30.
Det slutter ca. kl. 22.00

Onsdagsmøde
Onsdag den 8/11 kl. 14 er
der gudstjeneste. Bagefter
er der kaffe og blødt brød i
mødesalen, og cirka kl. 15
underholder Signe Bang
og Fortælleruniverset med
emnet »Livet omkring kirken«.

som de skulle? Eller har
du en god børnejakke, som
er blevet for lille? Har dine
poder noget legetøj, som de
ikke gider bruge mere –
men som er helt og godt?
Så kom – tilmelding er
nødvendig – på telefon 32
84 84 20 til Ulla man.-fre.
mellem kl. 10 og 17.

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 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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UGENS SUPERTILBUD!
5 dåser
Tun i Olie
eller Vand

2 poser
Merrild
Special

5 x 185/140 g.

2 x 400 g

20

35 00

00

2 stk.
Rynkeby Juice
2 x 2 liter

4 stk.
Bio Tex
eller Persil
4 x 850 g./
1 ltr./2 kg.

24 95
2 poser
Danefrost
Grønt
2 x 750-1000 g.

25 00
Stil krav. Det gør vi
Der tages forbehold for trykfejl, mangende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

79 95
2 pakker
Knorr
Saucer
2 x 4 x 17-28 g.

25 00
NJALSGADE 27
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Total skønhedsbehandling hos Force Q
Har sommerens friske lød
antaget et lettere gråligt
skær? Og begynder håret
at fælde og knase i spidserne?
Hvis man som undertegnede ikke med ren samvittighed kan svare nej til
disse spørgsmål, er det
måske en ide at lægge
vejen forbi nyåbnede Force
Q i Reykjaviksgade 5, hvor
både hud, hår og negle
tages under kærlig og professionel behandling.
I Force Q går indehaver
Rukhsana Qureshi naturen i bedene og som både
frisør og kosmetolog er
intet krisepunkt på kroppen hemmeligt for hende.
– Det har taget lang tid
at bestemme sig for et
navn til salonen, beretter
Rukhsana Qureshi, der
med valget af Force Q
peger på, at man ikke skal
give op, idet force betyder
kraft eller styrke på engelsk, samtidig med at der
med Q’et sigtes til familienavnet Qureshi. Således
signalerer navnet både
den filosofi, der tegner
foretagendet, og henviser
til dem, der står bag det –

de tidligt med at arbejde
inden for faget.
– Det handler om at
videreudvikle sig, for i denne branche sker der hele
tiden noget nyt, siger hun,
og har derfor løbende suppleret sin viden ved at lade
sig undervise i bl.a. London og Hamborg, ligesom
der også står kurser på
dagsordenen i fremtiden.

Frisørsalon og
skønhedspleje i ét

Rukhsana Qureshi.
mens det er let at udtale
og forstå for alle.
Rukhsana Qureshi er
født og uddannet i Pakistan, men har boet i Dan-

mark siden 1990. Selvom
hun kun er i begyndelsen
af trediverne, har hun allerede et langt karriereforløb bag sig, for hun starte-

FAGREGISTER
ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 13-18
Fre. 14-18; 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

At Force Q kom til at ligge
på Islands Brygge er ingen
tilfældighed, for med sin
centrale beliggenhed på
Reykjaviksgade og gode
busforbindelser til midtbyen er salonen let tilgængelig for de fleste. Rukhsana
Qureshi lod sig desuden
charmere af det lyse hjørnelokale, der nu er indrettet med alle de fornødenheder, som kendetegner en
moderne skønhedssalon.
Selvom det er Rukhsana
Qureshi, der tager sig af
kunderne, er hun ikke helt
alene om salonen, idet hendes mand står bi i kulissen
med hjælp til alt det praktiske. De fortæller begge,
hvordan de har forestillet
sig Force Q efter pakis-

tansk tradition, hvor skønhedspleje udgør et hele, og
det derfor er naturligt at
have ekspertise i både frisør- og kosmetologfaget på
samme sted, fordi de dækker beslægtede områder.
Dette er for eksempel en
særdeles praktisk løsning
for den brud, der bliver sparet for på en i forvejen hektisk dag at skulle transportere sig til to forskellige saloner. Brudehår- og make up
er netop et af Rukhsana
Qureshis specialer, hvad
enten det drejer sig om en
dansk brud eller en traditionel pakistansk brud med
den særlige stil, som hører
sig til. Selvom det oftest er
kvinder, der lader sig behandle på en skønhedssalon, understreger Rukhsana
Qureshi, at også mænd er
særdeles velkomne. I dag er
det ikke længere unormalt,
at mænd for eksempel
kommer for at blive klippet
og bagefter får fjernet uønsket hår med en voksbehandling eller får renset
huden i ansigtet.

Fedt!
I stedet for at give op over
for spaltet hår, uren hud
eller konstant flækkede

negle, kan man altså søge
hjælp hos Force Q. Ud over
den konkrete behandling,
der er skræddersyet til
den enkeltes særlige behov
alt efter hudtype, alder
med mere, giver Ruksana
Qureshi gode råd om den
daglige pleje, ligesom hun
sælger alle de produkter,
som man kan tænkes at
have nytte af. Et af de
mere interessante tilbud i
salonen er en såkaldt slimming massage, som Rukhsana Qureshi bruger mod
den tendens til fedtophobning, som kvinder ganske
uretfærdigt har på arme,
hofter og bagdel! At man
ved en behagelig massage
både kan stresse af og blive strammet op, lyder
næsten for godt til at være
sandt, men Rukhsana
Qureshi bedyrer, at massagen faktisk virker efter et
kortere behandlingsforløb.
Dét må simpelthen
prøves, og hvis man nu ved
gudernes gunst skulle
være blandt de få, der ikke
kan blive skønnere, er man
alligevel sikret en afslappende behandling i Rukhsana Qureshis blide, men
effektive hænder.
ts
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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 61
1253 København K
33 69 41 41
ELEKTRIKER
DFR-Gruppen
Gunløgsgade 23-25
70 25 74 74 / 20 72 74 74
Due Ka’ El
Gunløgsgade 43, kld. tv.
32 96 69 11 / 40 19 69 33
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
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
TANDLÆGE
Jørgen Frank
Islands Brygge 15
32 54 39 31
Lars Nielsen
Islands Brygge 17
32 57 75 44
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

Øv.f.v.: Træner Henrik, Djarn, Nicklas, Kenneth, Niklas, Tobias, Patrick, Thomas,
træner Alex. Ne.f.v.: Nicklas, Mario, Danny, Mark, Sebastian, Tayo, Niels, Kasper.
Mangler: Nicola.

Hekla række-vinder 2000
Hekla’s Lilleput vandt
meget sikkert deres række, uden at tabe én eneste
kamp: 14 kampe – 40
point, eller nærmere 13
sejre og en enkelt uafgjort,
med en samlet målscore på
88 – 24. Det siger det hele!
Når man tæker på at
drengene ikke havde spillet 11 mands fodbold før
denne sæson, er det et
kanonflot resultat.
Holdet hører klart til
nogle af de bedste i København.
Vi trænere har været
meget glade for at have
drengene – og der er et
stort tillykke til gutterne
fra os.
—
Vores årgang 93-drenge
gjorde kunststykket efter.
De gik turneringen igennem uden at tabe én eneste kamp.
Flot af drengene: da turneringen startede, havde
de ikke prøvet at vinde før.
Så med Storm piskende op
langs sidelinjen med høj
stemmeføring, opnåede 93-

Heklas årgang 93-drenge – øverst fra venstre: Asbjørn,
Andrew, træner Storm, Nicolai, Phillip, træner Erik
Pedersen. Nederst fra venstre: Rasmus, Frederik, Jonas, Anders.
drengene også at blive
nummer 2 i Anders And
Cup.

Stor sæson til Hekla’s
mindste årgang.
Alex
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Fem gram kokain
En god intuition fik en politipatrulje, der kom kørende, til at stoppe og undersøge tre mænd, der stod
sammen foran universite-

mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen

tet onsdag den 13. oktober.
Det førte til en anholdelse
af en 50-årig dansk mand,
der var i besiddelse af fem
gram kokain.
lwk

INVITATION
Skal der være en Bryggens Virkelighed 11 i 2001?
Hvis der skal, så kom til idémøde nr. 1 i Gimle
torsdag d. 16. november kl. 19!
Indtil Gimle lukker vises udstilling af fotos, plakater
og presseklip fra Bryggens Virkelighed 10 / Bryggen
– en bydel ved Havnen
Med venlig hilsen BV10-gruppen

Ørestad Boulevard starter her. Da man skal til at
danne et lille vandbassin i forlængelse af Faste Batteris vådgrav, er man nødt til at bygge en væg dér, hvor
vandet møder boulevarden. Det er således bassinets
kant og Ørestad Boulevardens underfortov, man har
anlagt. Det er Faste Batteris gamle bro, som ses i baggrunden.

Åbningstidbud
Frisør
Dame-klip med vask & føn

150,-

Herre-klip med vask & føn

120,-

Permanent inkl. vask & føn
kort hår

175,-

langt hår

275,-

Lyse striber – fra

150,-

Skønhedspleje
Lille ansigtsbehandling: Afrensning, damp,
peeling, ampul og dagcreme

175,-

Kære Mor og Far. Stort tillykke med guldbrylluppet
lørdag d. 11/11 2000.

Dybderens: Afrensning, damp, peeling, dyberens,
ampul, mask og dagcreme
250,-

Reykjaviksgade 5 tlf. 32 57 00 91
Uddannelses- og ungdomsborgmester
Per Bregengaard
fyldte tirsdag d. 31/10
50 år. Redaktionen
ønsker ham tillykke.

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

navn / gade / nr.

KRYDS&TVÆRS
Krydsen afleveres i Beboerhjørnets dørsprække senest
søndag d. 12. november kl.
16. Blandt de korrekte
løsninger trækkes lod om
et gavekort på 100 kr. til
EDEKA v/ Per Toft,
Egilsgade 2, hvor præmien i
øvrigt kan afhentes.
Vinder af krydsen i nr. 17
blev: Winnie Nielsen
Halfdansgade 55, 1. tv.

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.

BRYGGEBLADET
Det sker i
Ballroom

Et kig ind i
et kulturelt
kraftcenter

Eventyrlige aftener
Der var stort fremmøde, da den første eventyrlige aften løb af stabelen på Café St.
Clare. Stemningen var huleagtig og intens. En broget skare lyttede koncentreret,
da Jan Hansen og Mariane Josefsen livligt fortalte deres gribende, sjove og tankevækkende historier. Billedet viser Mariane Josefsen i fortællerhjørnet. De som
ikke nåede frem denne aften har stadig en chance for at lade sig rive med ind i
fortællingens verden de næste to eventyrlige aftener:
Almuefortællinger den 8. november ved Henrik Ahlman og Mariane Josefsen.
Julefortællinger den 6. december ved Jan Hansen og Mariane Josefsen.
Begge dage starter arrangementet kl. 20.00. Entre 30 kr.
Adressen er Café St. Clare, Islands Brygge 9.

DROP
DROP INN
INN
NOVEMBER
DECEMBER – 2000
1998

Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

1.
2.
3.
4.
5.

2330
2330
2400
2400
2330

Alex Hermansen, Lasse Fischer, Kenneth Spenner
Midnight Blues
Juicy Blues
Kasper Poppe, Anders Krogh, Jacob Reich, Tobias Folting
Almost Blues Band

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Stig Møller, Peter Ingemann, Ken Gudman
Thai
Doctors Order
Breaking Legs
The Stuff
Bo Wilson Band
When So Ever

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Kasper Poppe, Anders Krogh, Jacob Reich
Carsten Egedal Band
Little Guitars
Little Guitars
Roy Richards with Friends
Smoke – special guest Ivan Horn
Mike Gator

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Kaare Thøgersen, LouiseHart, Christer Tybjerg
Soupper Club
Urgent
Delta Cross Band
Girls of ’99
BB Blues Band
Troels Jensen Trio

Man
Tir
Ons
Tor

27.
28.
29.
30.

2200
2330
2330
2330

Billy Cross, Flemming Ostermann, Mik Schack
Organized Crime
Michael Friis, Jacob Ratjhe, Perry Stenbæk, Rasmus Grosell
Michael Friis, Jacob Ratjhe, Perry Stenbæk, Rasmus Grosell

DROP INN
Kompagnistræde 34
Tlf. 33 11 24 04

De færreste ved, at der på
adressen Sturlasgade 14
gemmer sig en hel lille
oase af et kreativt og kulturelt kraftcenter. Men
går du gennem porten og
til venstre, kommer du ind
i en baggård, der blandt
andet lægger hus til ét af
de største, om ikke det
største,
øvelokalekompleks i Danmark.
Rock Island, som er et
meget passende navn for
komplekset, har igennem
dets cirka 6-årige eksistens lagt lokaler til i hundredevis af bands og været
benyttet af mange af den
danske rockscenes store
navne. Af nogle kan nævnes Sort Sol, Kashmir,
Zapp Zapp og Passion
Orange.
Med andre ord er der
altså en rimelig chance for,
at mange af de sange, du
har hørt med danske
bands i radioen de sidste
5-6 år, enten er skrevet
eller i hvert fald indøvet
her.
En meget regnvåd og
kold tirsdag formiddag gik
jeg over for at se hvad der
sker af ting og sager i
gården, for at I, kære læsere måske kunne få jer en
sublim kulturel oplevelse
(og så lige rundt om hjørnet!). For ud over alle øvelokalerne gemmer gården
også på det fuldt ud professionelle spillested The Ballroom, som jeg godt ville
vide noget mere om og
også meget gerne udbrede
kendskabet til.
Jeg fik en sludder med
John, der er en af drivkrafterne bag stedet. Han fortalte, at The Ballroom arrangerer koncerter med
både danske og udenlandske navne, og at de også
lægger hus til diverse dance/techno/alternative/goth
clubs. Han har været med
til at drive stedet i et par
år, og som al anden begyndelse, har det selvfølgelig

været svært, men inden for
det sidste år har interessen været klart stigende,
og med et netop bevilliget
økonomisk tilskud fra henholdsvis Københavns kommune og Statens musikråd, ser fremtiden ganske lys og lovende ud.
Tilskuddet, som er et års
bevilling, er bevilget til at
hjælpe Ballroom med at
betale løn til deres bands,
hvilket derfor betyder, at
der nu kan satse på lidt
større og kendte bands. Et
semikendt dansk navn, der
forventes at spille til efteråret, er Dyreforsøg. Dyreforsøg har selv øvet i flere
år i Rock Island og har
spillet overalt herhjemme.
De har for nylig skrevet
kontrakt med et amerikansk selskab og skal til
New York i nær fremtid for
at spille og promovere sig
selv. Forhåbentlig kan
deres eksempel tjene, som
inspiration for andre
bands.
Men tilbage til Ballroom. I dagtimerne fungerer stedet mest, som en
cafe for alle de forskellige
musikere og kunstnere,
der har sin gang i gården,
men alle andre er selvfølgelig også meget velkomne. De har det sædvanlige
caféudbud, men til yderst
rimelige priser. En stor
fadøl koster for eksempel
kun 20 kr. Og det samme
gør spiritus. (Der lægges
dog 5 kr. oveni ved arrangementer).
Caféen/Ballroom
har
åbent mandag-torsdag fra
15-22, men i weekenderne,
når der er live musik eller
club er der åbent til kl. 5.
Gennemsnitsentreen er på
ca. 30 kr.
Hvis man selv har en
god ide til et arrangement,
eller vil holde fest, udlejes
lokalerne for 2000 kr. plus
moms. For mere information spørg efter John eller
Fergus i cafeen.
henrik

Fredag d. 3. november
holder foreningen
Metropolis nightclub
med live band og natdisk. Metropolis er 7 år
gammel og har sine
rødder helt tilbage i
det nu nedlagte alternative spillested Barbue, som lå i Huset i
Magstræde.
Metropolis laver arrangementer mindst en
gang om måneden i
Ballroom, og musikken
der spilles på deres
aftener er en blanding
af industrial, gothic og
halv eller hel dyster
elektronisk musik.
Som regel starter aftenen med et live band og
som oftest med ét, der
hentes hertil fra udlandet. Når bandet har
spillet, er der så forskellige DJ´s , der spiller resten af natten.
Denne week-ends live
band er Das Ich fra
Berlin. De blir efterfulgt af den tyske DJ
Ørlog, der til daglig
spiller på alle de store
tyske klubber i Berlin.
Så der er lagt i ovnen
til en spændende aften.
Hvis du vil vide mere,
kan foreningen kontaktes på WWW.CLUBMETROPOLIS.DK.
Fredag d. 10. november
kommer Hogweed Stun,
der et nyt og spændende band fra Sønderborg. De debuterer med
et album til næste år.
Deres musik er blandt
andet inspireret af belgiske dEUS og engelske
Coldplay. Med andre
ord: halvskæv melodisk
indie rock/pop.
Efter koncerten vil der
være natdisk med
Alternative Anthems
lige til kl. 5.
Begge arrangementer
starter cirka kl. 21.30.
Entre i døren.
God fornøjelse!
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Møde om næste
Bryggens Virkelighedarrangement – torsdag
16. nov. kl. 19 i Gimle!

Se også vores
musikprogram på
www.aok.dk
Aidentiti

Islands Brygge 5. DK - 2300 Copenhagen S.
PHONE

+ 45 32 57 32 28

FAX

+ 45 32 57 32 49 www.samsoee.com

