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Hjemløse får nye bygninger
Kollegiets forstander, Jens Klausen er yderst tilfreds med den nye grund og de muligheder den giver
KFUM’s Kollegium forbliver på Islands Brygge.
KFUM’s Sociale Arbejde i
Danmark har købt en
ubebygget grund på August Gardes Vej 9, beliggende ud til Fælleden.
Det bliver det første nybyggeri til hjemløse i
mange år og er en klar
investering og prioritering af det sociale arbejde
i København.
KFUM’s Kollegium har
siden 1965 boet til leje på

Drechelsgade 1, der ejes af
Dansk Sojakage Industri
(DSI). Men grundet udviklingen af den nye Havnestad blev lejemålet sagt op
med
fraflytning
ved
udgangen af april 2001.
DSI stiller sig dog positivt
over for, at KFUM kan forblive hele 2001, idet det
nye byggeri er planlagt
færdiggjort i november.
Københavns Kommune
har valgt at fortsætte en
driftsaftale med KFUM’s

Kollegium, og de to parter
arbejder sammen om byggeplanerne.
Den nye grund er på
3000 kvm. mod de nuværende 7000, så der bliver formentlig tale om et
byggeri på 2000 kvm. i to
etager.
Kollegiets
forstander,
Jens Klausen er yderst tilfreds med den nye grund og
de muligheder den giver.
– Vi får et dejligt frit
område med en god udsigt,
hvor vi kan bruge naturen
til mange forskellige aktiviteter.
Også bestyrelsesformanden for KFUM’s kollegium,
Verner Villensgaard er
meget positiv:
– Vi er glade for fortsat at
kunne bidrage på det sociale område i København, for
kommunen kan slet ikke
undvære disse pladser.

Beboelse i et
erhvervsområde

til opførelse af bebyggelse
til KFUM’s Kollegium for
hjemløse på ejendommen
er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægningen i Kommuneplan 1997, hvor ejendommen er beliggende i et
område for blandet erhverv (E1-område), fremgår det af et notat fra
Plandirektoratet til Byggeog Teknikudvalget i Københavns Kommune.
Et E1-område dækker
groft sagt over lettere
industri, med en uvæsentlig forureningsgrad.
De nærmeste naboer til
grunden er en galvaniseringsanstalt, et tæppefirma, to autolakeringsværksteder og et turistbusfirma.
Kommunen har foretaget en naboorientering, der
gav tre henvendelser. Firmaerne vil gerne have en
garanti for, at deres fremtidige muligheder ikke inds-

krænkes. Fra kommunens
side vurderer man, at det
ikke bliver tilfældet og
man har givet tilladelse til
at KFUM kan bygge under
hensyn til: – At kollegiet
hidtil har ligget i et industriområde, at det har et
tilhørsforhold til kvarteret
og at ejendommen ligger i
udkanten af erhvervsområdet, fremgår det af notatet.
Bygge- og Teknikforvaltningen arbejder på sigt for
at ændre det pågælende
erhvervsområde til et
område med mindst 70
procent boliger.
Jens Klausen og Verner
Villensgaard mener ikke,
der er nogen problemer i at
placere KFUM’s Kollegium på denne grund, idet
selve beboelsen kommer til
at ligge længst væk fra
naboerne, direkte ud til
fælleden. Jens Klausen
påpeger i øvrigt, at grunden miljøundersøges. lwk

Da KFUM’s Kollegium
sidestilles med beboelse er
der et problem i forhold til
den kommende adresse.
– En principiel tilladelse

En ildsjæl
takker af
Navnet er Rikke Fog-Møller, men hos mange er hun
måske bedre kendt som
‘Rikke-Grøn Guide’, for det
er med denne kasket på,
hun gang på gang ses i
gadebilledet i forbindelse
med alverdens miljøvenlige tiltag på Islands Brygge.
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Norden til
modangreb
mod Jeudan
Stillingskrig mellem to
fusionsplaner. Ekstraordinær generalforsamling i
Norden d. 18. december.

SIDE 3

Læserbrevsdebat
Som det fremgår af skiltet (th.), bygges der nyt til
KFUM’s Sociale Arbejde.
Kortet (tv.) viser den udvalgte placering til det ny
byggeri. KFUM Kollegiet
kommer til at ligge lige
ud til Fælleden.

Ørestadsselskabet slipper
for Højesteretssag
Sundby Lokalråd må opgive at føre sagen videre
af økonomiske årsager
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Kunstner for
en stund
Vinteraftenerne
kan
blandt andet bruges til
blomsterbinding.
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Efter at have fået afslag
på fri proces fra Civilretsdirektoratet måtte Sundby Lokalråd opgive at gennemføre en Højesteretssag mod Ørestadsselskabet. Beslutningen blev
vedtaget på lokalrådsmødet den 6. november.
Sundby Lokalråd hævdede, at man ikke kunne
vedtage loven om Ørestad
uden først at lave en grundig
miljøundersøgelse,
som EU’s VVM direktiv
foreskriver.
– Sagsomkostningerne
kunne nemt løbe op i en
halv million kroner, sagde
Ib Wendrup, formanden for
Sundby Lokalråd, og da vi
kunne blive personligt
draget til ansvar for dette
beløb, var risikoen for stor.
Afslaget på fri proces i
landets øverste domstol

har været en stor skuffelse
for Sundby Lokalråd.
– Hvem skal vogte borgernes interesser, hvis
man ikke får mulighed for
at afprøve den slags sager?
spørger Ib Wendrup.
Den 16. juni i år afviste
Østre Landsret Sundby
Lokalråds sag med den
begrundelse, at det ikke
var Ørestaden, der skulle
miljøvurderes, men selve
den bane og vej, som var
beskrevet i tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for området fra 1996.
Muligheden for at anlægge
sag mod disse konkrete
planer havde en tidsfrist
på seks måneder, mente
Østre Landsret, en tidsfrist som Sundby Lokalråd
ikke overholdt. Det var
derfor, landsretten afviste
sagen. Lokalrådet blev

samtidig pålagt sagsomkostninger på 150.000 kroner.
Palle Jeppesen, som er
sekretær
for
Sundby
Lokalråd, mener, at Østre
Landsrets dom aldrig tog
stilling til selve substansen
i sagen – de gældende krav
om VVM-regulativerne –
d.v.s. lovligheden i beslutningen om at anlægge og
bygge Ørestaden. Han havde helst set, at der bliver
foretaget en uvildig vurdering af, om VVM-regulativerne er overholdt, selv i
forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget i
Folketinget. Men nu hvor
Sundby Lokalråd opgiver
at gennemføre Højesteretssagen og en mulig sag i EFdomstolene, vil Københavns borgere aldrig få en
uvildig vurdering.
ljg

700 MHz computer uden skærm
EPOX ATX motherboard slot A
AMD K7 700 MHz CPU
64 Mb PC100 SD-ram
20 Gb UDMA66 IBM 7200 rpm. harddisk
8 Mb AGP grafikkort
Plextor 40X cd-romdrev
1,44 Mb diskettedrev
Miditower ATX lownoise
16 bit lydkort
60 watt højttalere
56K internt modem m. gratis Get2net internetforbindelse
IBM Win98 keyboard
Logitech Scrool mus

Pris: 6.698,00 kr.

Regning gjort
op
Det blev en dyr sejr for
klub- og fritidshjemspædagogerne. 5-8000 kroner
kommer det til at koste
dem for at gå på barrikaderne for at bevare deres
job.
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Afregning for de strejkeramte
daginstitutioner
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Forældrene, som blev ramt
af konflikten på daginstitutionsområdet i sidste
måned får pr. 1. december
en tilbagebetaling for de
dage, hvor institutionerne
har været lukket på grund
af strejken mod bl. a. morgenlukning.
Men for de pædagoger og
pædagogmedhjælpere, som
var på barrikaderne, kan
arbejdsnedlæggelsen vise
sig at være en dyr fornøjelse. Afregningen falder også
den 1. december og det
betyder en modregning på
lønseddelen i størrelses

De rige skal
flytte ind
Borgerrepræsentationen
har besluttet, at der skal
være bopælspligt i luksuslejligheder.
De nye boliger der opføres langs havnefronten
skal bebos året rundt.
Det er blevet en kendsgerning efter at Borgerrepræsentationen har vedtaget at det skal anføres i
lokalplanerne at der er
tale om helårsboliger.
Dermed undgås det at
de attraktive boliger kommer til at fungere som
sommerhuse for eksempelvis rige udenlandsdanskere, som kunne bo skattefrit
i fremtidens attraktive
havneboliger. Beboelsespligten får dog ikke tilbagevirkende kraft, så allerede købte sommer- eller
firmaboliger forbliver tilladte.

MIN FAVORIT

Per Toft
Amager

Bopælspligten blev til på
baggrund at et forslag fra
Enhedslisten. I begrundelsen for forslaget skriver
Mikkel Warming og Jens
Kjær Christensen at partiet “... finder der principielt
forkert, at nye attraktive
boliger bebos af mennesker der ikke betaler skat i
byen”.
Jette Bergenholz Bautrup, socialdemokratisk
borgerrepræsentant fra
Amager, var blandt dem
der stemte for forslaget,
Til Amagerbladet siger
hun:
– Det kan ikke være
meningen, at folk der ikke
betaler skat i kommunen,
skal kunne sætte sig på de
dyre lejligheder og dermed
være med til at presse priserne op.
mla

Ch. Malves 1998 Minervois (Cru Classé kvalitet)

3 fl.

Når røgen har lagt
sig
På Rådhuset – efter forli-

get mellem SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne – har flere borgerrepræsentanter udtalt sig om
den fungerende demokratiske proces, men for de
fleste, som blev ramt af
konflikten, betragtes den 4
uger lange konflikt mere
som et manglende led i
den demokratiske proces.
Havde politikerne været
mere lydhøre i første
omgang ville man muligvis
have undgået konflikten.
Resultatet af strejken
giver ro på fritidshjem og
klubområdet indtil 2002.

Disse områder får fortsat
tilført de samme midler
som i dag. Der er også lagt
op til mere forældredemokrati, idet det er op til de
enkelte forældrebestyrelser at vurdere i hvilket
omfang, der fortsat skal
holdes morgenåbent på
institutionerne.
– Umiddelbart lyder
forældredemokrati godt,
sagde en mistroisk forælder fra Thorshave, men
man skal passe på, at vi
ikke kommer til at administrere kommunens nedskæringer. Det lugter lidt

Det blev en dyr sejr for klub- og fritidshjemspædagogerne. 5-8000 kroner kommer det til at koste dem for at gå
på barrikaderne for at bevare deres job.

Grundet stort indkøb kan vi tilbyde Ch. Malves til en helt fantastisk pris.
Chateau Malves 1997 er fremstillet af 50% Syrah, 35% Grenache, 10%
Cinsault og 5% Carignan. Det er en meget kraftig og fyldig rødvin med en
mørk rød farve, en fyldig duft af mørk frugt og en meget lang eftersmag.
Vinen har en virkelig god balance mellem frugt og tannin og bærer tydeligt
præg af fadlagringen.
Minervois har endnu ikke en officiel klassifikation, men de 3 bedste producenter kæmper for at få anerkendelse som Cru Classé, og vi håber og tror
på at det snart skal lykkes, det har de rigeligt fortjent, for vinen tåler sagtens sammenligning med de langt dyrere klassificerede vine fra Bordeaux.
Ch. Malves kan også leveres i flotte trækasser med tryk på låget.

Norm. pris 65,NU pr. fl. 54,95
6 fl.

orden 5-8000 kroner for
hver af de strejkende.
Ifølge BUPL (Pædagogernes fagforeningen)er
Københavns
Kommune
den store vinder i konflikten. 7 millioner kroner
tilføres kommunens kasse,
når afregningen for forældre tilbagebetaling og sparede lønmiddler i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen er gjort op.

6 fl.

Køb 6 fl.
Spar 90 kr.

H O L TE VINLAGER
ON LINE TIPS · ON LINE LOTTO · SKRABELODDER · KLASSELOTTERI · VARELOTTERI · BP GAS

Øl, vand og alm. købmandsvarer BRINGES OVERALT

v/Per Toft
Egilsgade 2,
Tlf. 32 54 07 05

Åbent:
mandag – fredag 7-20
lørdag 8-17

Fax: 32 54 08 97

www.holte-vinlager-amager.dk

Modig kioskejer
Lørdag aften d. 18. nov.
omkring klokken 21 sneg
to mænd sig ind på kioskejeren i Leifsgade 8. Han
var netop ved at fylde et
køleskab op og sad derfor
med ryggen til indgangen.
Den ene mand pressede en
kniv mod hans hals og den
anden, der medbragte en
rulle tape, sagde: - Vil du
dø?! Indehaveren, Mohammad Bashir, der må siges
at være cool, når det gælder, svarede afvæbnende Okay!, mens han langsomt
rejste sig op. I stedet for at
overgive sig, greb Mohammad Bashir en 11/2 liters
sodavand og slog røveren,
som holdt tapen, i hovedet.
Den anden røver stak herefter kniven ud efter ham,
og Mohammad Bashir tog
fat om klingen med den

ene hånd og røverens arm
med den anden, og fik vristet kniven fra ham. De to
røvere stak så afsted.
- Kniven havde ramt mig i
maven, hvis jeg ikke havde
taget fat, siger Mohammad
Bashir, der slap fra knivopholdet med overfladiske
skrammer.

– Tanken om, at jeg skulle
sidde en hel nat med tape
for munden, fik mig til at
reagere, siger den heltmodige Mohammad Bashir.

Signalementet af de to
lyder:
A: Mand på ca. 20 år, 165
cm. høj, holder kniven,
muskuløs, grå sweater
med gult mønster, sort
hætte af kraftigt materiale..
B: Mand på ca. 20 år, 175
cm. høj, spinkel, sort hætte
af kraftigt materiale
Sidder man inde med
oplysninger kan man ringe
til kriminalpolitiet.
lwk

Røveri i Amagerbanken
Godt en uge efter at posthuset blev udsat for røveri,
blev også Amagerbanken,
Islands Brygge 3, udsat for
røveri. – Money, money,
hurry, 500,-! var de få ord,
den maskerede mand sagde, mens han truede bank-

personalet med en lille
sort pistol fredag den 17.
november ved 13.30-tiden.
Han fik derefter udleveret 24.500 kroner, løb ud af
banken og op på Langebro,
via trapperne. Der er tale
om en 25-30 årig mand,

175-80 cm. høj af spinkel
statur med meget tynde
ben. Han var iført blå cowboybukser, blå anorak og
sort hue med huller.
Politiet modtager gerne
oplysninger der kan bidrage til opklaringen.
lwk
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Norden til modangreb mod Jeudan

BROKKER

Stillingskrig mellem to fusionsplaner. Ekstraordinær generalforsamling i Norden d. 18. december
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sagde i forrige uge
god for ejendomsselskabet
Jeudans plan om at fremtvinge en fusion med ejendomsselskabet
Norden.
Jeudan købte den 5. november 27,4 % af aktierne
i Norden af Codan, og planen går i korthed ud på, at
få Norden til at købe denne aktiepost for derefter at
ombytte den med Jeudanaktier. Herved vil fusionen
være en realitet.
Jurister havde fundet
planen i strid med flere
bestemmelser i aktieselskabsloven, men på baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering
var Nordens bestyrelsesformand, Peter Zobel,
tvunget til at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling i selskabet, sådan
som
Jeudan
havde
begæret, selv om planens
lovlighed fortsat betvivles
fra flere sider.
Men samtidig løftede
Zobel sløret for Nordens
modtræk mod Jeudan,
nemlig en plan om at fusionere med et andet ejendomsselskab, Det Alm.
Danske Ejendoms Selskab,
DADES.
DADES havde ellers få
dage før Jeudans køb af
Norden-aktierne udskudt
en planlagt børsnotering
af sine aktier på ubestemt
tid, dels fordi man fandt

børskurserne for ejendomsaktier misvisende, og dels
fordi man ikke havde problemer med at skaffe kapital fra sine aktionærer.
Men med Jeudans planer
om at skabe en stor og likvid ejendomsaktie ved
fusion med Norden ændredes billedet.
Ved en fusion mellem
Norden og DADES skabes
et endnu større selskab,
tilmed med en større soliditet
(egenkapitalens
andel af selskabets balance). Med dette træk har
Norden serveret en gulerod for de aktionærer, som
ellers kunne være fristet
til at stemme for Jeudans
plan.

27,4 % af Nordens aktier
også råder over stemmeretten på Codans resterende 7,8 % af Norden-aktierne et halvt år frem i tiden
– og som desuden menes at
få støtte fra Nykredits 2 %
– kan blokere for fusionen
med DADES.

Kamp om stemmerne

…Ved en fusion
mellem Norden og
DADES har Norden
serveret en gulerod
for de aktionærer,
som ellers kunne
være fristet til at
stemme for
Jeudans plan…

Der er imidlertid den tekniske forskel på de to konkurrerende planer, at
mens Jeudan efter sin
egen plan ender som et
fuldt ejet datterselskab
under Norden, er der i
Nordens og DADES’ plan
tale om en egentlig fusion
med Norden som det
fortsættende selskab. Jeudans plan kræver almindeligt flertal på Nordens
generalforsamling, mens
fusionen med DADES
kræver kvalificeret, dvs.
2/3 flertal.
Dette betyder, at Jeudan, som ud over sine egne

Spørgsmålet er blot, om
Jeudan så i den nye situation kan samle det fornødne flertal bag sin egen
plan. Med godt 37 % af
aktierne i Norden er man
meget tæt på, for kun ca.
80 % af aktierne er stemmeberettiget, men lykkes
det ikke, står man med en
meget stor gældspost, fordi
man har købt Norden-aktierne for lånte penge, som
skulle hentes hjem via
videresalget af aktierne til
Norden selv. Og ifølge
Codan omfatter aktiesalget til Jeudan ikke en afta-

le om tilbagekøb, hvis planen slår fejl.
For at sætte yderligere
pres på Jeudan har Norden og DADES samtidig
med offentliggørelsen af
deres fusionsplan fremsat
købstilbud på Jeudan til
en pris på 170 kr. pr. aktie,
svarende til i alt 645 mio.
kr. Før Jeudans køb af
Codans Norden-aktier var
kursen på Jeudan-aktien
160, men Jeudan har takket nej til tilbuddet. Jeudans Norden-aktier har
alene kostet 740 mio. kr.
Spørgsmålet er, om Jeudan nu sætter sin lid til, at
man opnår det fornødne
flertal på Nordens generalforsamling, eller om man
bare venter på et bedre tilbud fra Norden og DADES.
Samt hvor længe man har
sit eget bagland på plads –
som en af de tre hovedaktionærer i Jeudan ville Amagerbanken således tjene 22
mio.
kr.
mere
på
Norden/DADES-tilbuddet
end på Jeudans egen plan.
Der spilles højt spil.

Den sorte hest
Undervejs i forløbet kom
det for knap to uger siden
frem, at ukendte engelske
investorer havde haft
fremskredne planer om

køb af Codans aktiepost i
Norden, da Codan solgte
det meste af den til Jeudan.
Repræsentanter for disse investorer var d. 6.
november ankommet til
København for at mødes
herom med Codan, men
måtte noget forundret rejse hjem med den besked,
at aktierne var solgt til
Jeudan dagen før.
Få dage forinden havde
en af englændernes danske samarbejdspartnere,
Nykredit, i øvrigt pludseligt trukket sig fra samarbejdet. Nykredit er en af
hovedaktionærerne i Jeudan.
Ikke desto mindre lod
englænderne efterfølgende
forstå, at man i løbet af
kort tid ville fremsætte
købstilbud over for samtlige Nordens aktionærer til
en pris på ikke under 350
kr. pr. aktie, dvs. et godt
stykke over børskursen.
Men da Norden og
DADES umiddelbart efter
annoncerede deres fusionsplan, aflyste englænderne deres forehavende.
Deres danske repræsentant siger, at de midlertidigt er ude af sagen, indtil
det vides, hvordan den
danske ejerkreds ender
med at se ud.
max

BEDRE END
HELBREDELSE
Forebyggelse: Hurtig indgriben skal forhindre, at
børn undgår at blive
spærret inde.
(Berlingske Tidende)

LANGE UDSIGTER
København vil indføre
afstemninger på Internet, når politikerne kan
høre
hvad
borgerne
mener.
(Berlingske Tidende)

OG DE TÆNKER ENDNU
Iselin C. Herman og de
øvrige initiativtagere til
_Brøndums Danske Lov_
finder det tankevækkende,
at den nuværende grundlov fra 1953 ikke er nævneværdigt ændret siden
1849.
(Politiken)

BLIVER PLAGEN SÅ
MINDRE?
Og så er der godt nyt til
parkeringsplagede københavnere: kommunen har
fundet ud af, at de nye parkeringslicenser er alt for
dyre, og vil nu sætte prisen
ned.
(TV2 Lorry)

EKSTRA JULETILBUD

på forstørrelser fra Kodak
13x18 cm.

før 10,-

20x30 cm.

før 34,-

30x45 cm.

før 87,-

40x60 cm.

før 126,-

50x75 cm.

før 169,-

70x100 cm. før 410,-

NU
NU
NU
NU
NU
NU

5,17,4350
63,8450
205,-

Priseksemplerne gælder bestilling fra negativ 24x36. Også halv pris på bestilling efter dia.

Tilbudene gælder fra d. 31/11 til d. 10/12 00

NJAL FOTO
NJALSGADE 22 TLF. 32 54 55 90
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Seksualundervisning anno 1945
Beretning af
Bente Krarup Jørgensen
I 1945 sang min skolegang
på sidste vers. Realeksamen stod for døren. Inden
vi skulle lukkes ud i den
barske verden tilbød den
kommunale pigerealskole,
som jeg var elev på, vi
piger
seksualundervisning. Der gik bud til forældrene, som for de flestes
vedkommende sagde ja
tak, sikkert efter moden
overvejelse.
Jeg var nu ikke helt
blank , mente jeg. Allerede
som syvårige var min
veninde og jeg blevet indviet i livets grundliggende
mysterie. Birthes fætter
Emil fra København var
på ferie hos hendes forældre. Emil var en opvakt
ungersvend, som velvilligt
delagtiggjorde os i sine
iagttagelser. Hans moster
var blevet forlovet, og en
aften, da mosteren og den
udkårne skulle passe Emil
og hans små søskende, var
der sket noget, der udvidede Emils horisont. De unge
havde troet, at børnene
slumrede fredeligt, men
Emil havde beluret parret
gennem
nøglehullet.
Birthe og jeg fik en levende beskrivelse af akten. Vi
gøs, men jeg tænkte nu
alligevel: “Godt vi kun er
tre børn hos os”. Birthe
havde 4 søskende . “Sikke
forældre at have”.
Hidtil havde jeg troet,
børnene kom med storken.
Jeg ønskede mig en lille-

Bente Krarup Jørgensen mindes sin
første seksualundervisning for 50 år
siden, hvor hun lærte, at børn hverken
kommer med storken eller ud af navlen.
bror, derfor havde jeg lagt
et stykke sukker i vindueskarmen inde i vores stue,
så vidste jeg at storken
måske ville besøge os.
Efter at have hørt på Emil
, skyndte jeg mig hjem og
tog sukkeret væk; der var
dog grænser for, hvad jeg
ville forlede mine forældre
til.
Næste år kom Emil igen
på ferie. Veloplagt bragte
han os nyt om situationen
i København. Tivoli og
Bakken havde han besøgt,
vi lyttede andægtigt. Så

lod han bomben springe.
Emil skød kasketten om i
nakken, før han tog fat på
flere betroelser.
Åbenbart havde mosterens eskapade med den
forlovede båret frugt.
Emils mor var blevet tilkaldt for at bistå søsteren
ved fødselen. Hun havde
medbragt den allestedsnærværende Emil. Emil
var absolut en dreng, som
åbenbart altid befandt sig
på rette sted på rette tidspunkt. Igen havde han
været i gang ved nøglehul-

let. Med vægt erklærede
han, at han havde set, at
barnet kom ud af navlen
på mosteren. En rødhåret
dreng var det blevet til.
Emil spyttede langspyt
ovenpå fortællingen, det
gav for vi piger beretningen mere vægt. Navlen var
jo som en knap, Birthe og
jeg godtog hans undervisning. Jeg spekulerede ikke
yderligere over sagen.
Dagen for seksualundervisningen oprandt. Vi begav os til naturhistorielokalet, hvor en “ældre”,
kvindelig læge tog imod os.
Hun spurgte vores klasselærerinde, frk. Jensen, om
hun ville deltage. Vores
søde, ugifte ca. 35-årige
lærerinde slog øjnene ned,
og en kraftig rødme bredte
sig på hendes ansigt og
hals, idet hun venligt men
bestemt afslog. Så overlod
hun os til “synden.”
Vi blev bænket, og lægen
startede med at fortælle
os, at hun selv var gravid.
“Den gamle kone” tænkte
jeg, “mindst 30 år og ikke
klogere.” Hun hængte nogle plancher op. De beskrev
kvindens underkrop. Samtidig understregede hun
for os, at vi skulle vente til
“Den rette” krydsede vores
vej. Vi ville straks kunne
fornemme det, der var
absolut ingen tvivl.
Undervisningen skred
frem og sluttede med en
beskrivelse af selve fødslen.
Lægen pegede på billedet samtidig med, at hun

Julemarked i kirken

forklarede om veer og forløsning. Men det var ikke
navlen, som kom i fokus.
Beskæmmet hørte jeg den
rigtige forklaring 16 år
gammel. Jeg holdt gode
miner til slet spil, og sendte løgneren Emil en uvenlig tanke.
Min veninde og jeg fulgtes som sædvanlig hjem. Vi
var tavse. “Det var så det,”
konstaterede jeg lakonisk,
inden vi skiltes ved hende
gadedør. Hjemme spurgte
min far “Nå, blev du så klogere?” “Jeg ved alt,” svarede jeg affejende, og så talte
vi ikke mere om den sag.
Så let gav mit fædrende
ophav ikke op. Han, som
syntes, at biografture var
den
vildeste
luksus,
tvangsindlagde min ældre
søster og mig til at overvære den oplysende film
“Dræbende Kys.” Det var
ikke småting, der kunne
ramme piger, der skejede
ud fra dydens trange sti:
Væskende sår. Barnløshed.
Sindssygdom, hvis man
ikke kom i behandling i
tide efter “syndefaldet.”
Jeg besluttede mig for at
vente til “Den Rette” optrådte på arenaen, sådan
som den kvindelige læge
havde anbefalet. Åbenbart
var det risikoløst. Han arriverede ca. tre år senere.
To år efter nedkom jeg
med en dreng, der i sagens
natur hverken kom flyvende med storken, eller kom
ud af min navle.

JULETRÆ
Traditionen tro indledes
den københavnske julemåned med, at byens
træ på Rådhuspladsen
tændes den første søndag i advent.
Det er i år
søndag den 3. december kl. 16.

Læs højt for
børnene
Midt i den kommende juletravlhed, så husk at biblioteket har mange gode kalenderhistorier med et
kapitel til de 24 dage. Hvad
med at genopfriske historierne med Pyrus eller “Jul
på slottet” inden årets tvjulekalendre går i gang.

Juleklip og
julegaver
Biblioteket har mange
bøger med gode ideer til
juleklip, julemad og konfekt samt til gaver, du selv
kan lave.

Ny Astrid
Lindgren
billedbog
En af Astrids Lindgrens
gamle Pippi Langstrømpehistorier illustreret med de
kendte Ingrid Nyman tegninger bliver nu udgivet
for første gang på dansk.
Biblioteket har allerede
købt bogen, der hedder
“Pippi Langstrømpe i
Humlegården”.

Computerspil
På børnebiblioteket kan du
til de mindste låne “Pixeline for fulde sejl” og “Bananer i Pyjamas”.
Til de lidt større har vi
købt: “Magnus og Myggen:
Mollys
musikmaskine”
“Asterix: The Gallic war”
og “Lucky Luke: On the
Daltons trail”

Modtag en
e-mail
Har du reserveret et materiale på biblioteket, har du
hidtil kunne vælge mellem
at få sendt et postkort eller
selv komme og holde øje
med vores reserveringskasse.
Nu kan du også få beskeden via e-mail. Fordelen er,
at det er gratis, og at du får
beskeden i samme øjeblik,
dit bestilte materiale er
klar til afhentning.

LUKKE-, GENFØDSELS-, SATELLIT-STØTTEFEST
BRYGGETILBUD – annonceres kun her!
Vi vil have penge i kassen – men vi vil helst også se så mange bryggeboere + venner som muligt til vores støttefest.
DERFOR:
Lørdag den 25. november
var dagen for det årlige
julemarked i Hans Tausens Kirke. Det gik løs på
flere etager. I kælderen var
et velbesøgt loppemarked,
i mødesalen ved siden af
kirken var der sponsorerede lotterier og salgsboder
med dejlige hjemmeproducerede ting: Nisser, dekorationer, børnetøj, kryddereddike, pickles, småkager
osv. Mange havde været i
sving, selv de små fra børnehaven Anna Poulsens
Minde, som havde deres
egen bod.
På 1. sal var der café, og

alt var som sædvanligt
hjemmelavet og lækkert.
Mange var stamkunder,
der kom netop efter lagkagen, citronfromagen eller
æblekagen, som de plejer
at købe efter endt besøg i
basaren.
Dagens højdepunkt var
nok, da børnehavebørnene
sang julesange. Det var
sjovt, hyggeligt og en
meget, meget imponerende
indsats, de leverede. Efter
børnehavebørnene sang
nogle af medlemmerne fra
kirkens eget børne- og
ungdomskor. Det
var
svært, for alt andet lige, så

de altså ikke så nuttede
ud, som alle rollingerne i
nissetøj og med glade vink
til forældre og bedsteforæl-

dre nede i kirken. Men da
de fandt hinanden, lød det
rigtig godt. En dejlig dag
med en dejlig stemning.

TRÆKNINGSLISTE
På julemarkedet i Hans Tausens Kirke blev der
solgt fire kinesiske lotterier.
Der var gevinst på følgende numre:
Lyserød serie: 20, 78, 111,141, 175.
Lyseblå serie: 9, 23, 47, 48, 104.
Grøn serie: 41, 138, 163, 228, 257.
Orange serie: 4, 34, 123, 139, 170.

Ved køb og afhentning i Gimle SENEST TORSDAG 30/11
kan der købes evt. resterende til enten 1/12 eller 2/12
á 80 kr. – ingen gebyr.
LØRDAG 2/12 kl. 14-18 for børn og voksne – gratis
Kom og pynt gimlenissernes loftsrum sammen med nisserne fra Bryggens Børneatelier og Gimle.
SØNDAG 3/12 – entré 25 kr.
Den magiske mester KLOVNEN ROLLI og FantaSigne
kl. 15-18, og så farvel – og på gensyn!
Tilmelding til søndagen på forhånd i cafeen – 32 57 51 01.
Evt. restbilletter i døren

Thorshavnsgade 21
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Mange tusinde turister valfarter hvert år til
tidlig europæisk graffitikunst, som i en længere årrække heldigvis har undslået sig lokale myndigheders overmalingsbevågenhed.

Nick Schmidt
Lægeeksam. massør & idrætsinstruktør

En god idé – gavekort udstedes
Alle ønskes en god jul og et godt nytår.
Thorshavnsgade 20 · tlf. 32 96 14 22
Husk vi har lukket 27/12 - 1/1

AFSKEDSRECEPTION

Der eksisterer større graffitiarbejder flere steder i lokalområdet. Her ved den nedlagte Sojakagefabrik.

TIRSDAG d. 19. december kl. 15.30-?

Vægmaleri væk fra
skaterbanen i Havneparken?
Sidste år iværksatte Københavns Kommune en
omfattende kampagne mod
graffiti i den indre by. Ifølge kommunens Stop Graffiti Sekretariat har kampagnen haft så stor effekt,
at den i sommeren har
udvidet kampagneområdet
til også at omfatte Christianshavn og Vanløse.
Noget tyder på, at kommunens Bygge- og Teknik-

forvaltning er så forhippet
på at komme graffitien til
livs i kommunen, at den
nu har bedt Vej & Parkafdelingen om en redegørelse for vægmaleriet på
skaterbanens bagside, som
vender ud mod havneløbet.
Denne lodrette flade har i
en årrække været udsmykket med et bestilt
værk af en etableret graffitikunstner.

Vej & Park-afdelingen
konkluderer i et notat til
Bygge- og Teknikudvalget
den 24. oktober, at det
etablerede vægmaleri har
haft dén effekt, at området
ved skaterbanen faktisk er
blevet forskånet for uønsket graffiti, men lader det
være op til Bygge- og Teknikudvalget at vurdere,
hvorvidt vægmaleriet som
led i graffittikampagnen

Da jeg stopper som Grøn Guide på Islands Brygge
ved årsskiftet, inviterer jeg hermed alle venner og
samarbejdspartnere gennem årene til en lille afskedskomsammen. Jeg giver en bid brød og drikkelse og
håber at se jer alle sammen.

skal overmales i en ensartet farve.
Det skal blive interessant at iagttage hvorvidt
udvalget evner at nuancere dets forhold til kunst i
almindelighed og graffittikunst i særdeleshed med
henblik på beslutningen
om vægmaleriets fortsatte
eksistens.
zlam

Bryggebo redder lynramt fly

Med venlig hilsen

Rikke Fog-Møller

K
Ø
B

ANTIKKR AM

S
A
L
G

Leifsgade 3 – 2300 S
tlf: 32 54 32 36
www.Antikkram.com

JULEGAVEIDEER: Få inspiration hos os

Åbningstider:

tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿
Onsdag den 15. november
blev et Grønlandsfly, på vej
til Kastrup fra Narsassuaq,
ramt af lyn kort før landingen i Københavns Lufthavn. Lynnedslaget gav
kraftige rystelser i flyet.
Der opstod brand i flyets
isoleringsplader og en ildelugtende røg bredte sig i
kabinen. Bryggeboer og flymekaniker, Henrik Hansen,
der var med som passager,
på vej hjem efter arbejde i

Grønland, gav sig straks til
at undersøge hvad der var
sket. Han nedtog loftspladerne i kabinen og konstaterede, at der var gløder i
isoleringen. Med en brandslukker fik Henrik hurtigt
bugt med gløderne der
forårsagede røg i kabinen.
Kort efter kunne Boeing
757 med den otte mand store besætning og dens 87
passagerer lande i Kastrup
hvor ambulancer, brand- og

politibiler stod klar, da der
var slået storalarmen i
Kastrup. Flyet kunne taxie
hen til gaten hvor passagererne gik fra borde på normal vis.
– Kaptajnen og mekanikeren reagerede hamrende
professionelt, sagde Poli-

tikommissær Flemming
Steen Munch til pressen .
Alle passagerer blev tilbudt krisehjælp men ingen
tog imod.
– Vi var alle sammen
nervøse, men der var ikke
rigtig panik, sagde Henrik
til Bryggebladet.
ljg

CAFE ISBJØRNEN
Vi ønsker
vore kunder
en glædelig jul
og et godt nytår.
Åben hele julen.
Leifsgade 5
32 57 19 10

Cafeen med de rare gæster

Hver LØRDAG hele dagen:
2 STORE FADØL 25 kr.
Sneen falder hele ugen:
Tuborg Sne på flaske 14 kr.
Carls Jul på fad 1/2 ltr. 19 kr.
Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40
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En bro til
fortiden
Det var i bogstaveligste
forstand en ganske jordnær begivenhed, da Ørestadsselskabet onsdag den
8. november inviterede til
en slags første genindvielse af de såkaldte to landfæster til adgangsbroen til
Faste Batteri.
Endnu mangler der en
del arbejder før det godt
200 år gamle anlæg vil stå
klar til offentlig brug, så
det var faktisk en arbejdsplads, som lukkede porten
op for interesserede, der
havde lyst til at overvære
nedlæggelse af et genrejsningsdokument i den ene
af de nyopstillede landfæster. Både omgivelser,
deltagerskaren og traktement bar præg af stor

trang til at markere, hvor
langt man er nået – som
rejsegildet under opførelse
af et hus. Hensynsfuldt
var der lagt lidt grus på de
mest smattede områder så
håndværkere, stenhuggere, arkæologer, direktører
og tekniske eksperter
samt en lille flok lokale
beboere ikke gled omkuld
og endte i grøfterne, der
om kort tid bliver det gamle anlægs vandgrave. Nede
i dybet stod traktementet:
en plastikkasse med et par
termokander og en stabel
plastikkrus, en bøttefuld
småkager og en håndfuld
sodavand – og en begejstret og engageret ingeniør
Jens Brendstrup, som har
overtilsyn med arbejdet

Det var et lille sluttet selskab, der overværede genetableringen af adgangsbroen.
omkring genetableringen.
Der blev fortalt og
beskrevet, kort og tegninger fra militærarkiver
vistes frem og bekræftede
detaljerne i det arbejde der
allerede var færdigt og linjerne i det, der var under
udførelse.
I centrum for opmærksomheden var naturligvis
landfæsterne,
hvorover
træbroen senere lægges.
Bortset fra at landfæsterne
står på toppen af metrotunnellen (og som lige bliver dækket af vand når

vandgraven til sin tid fyldes) følger genopbygningen
nøje opmålingerne af det
nedtagne anlæg: helt ned
til fugestørrelse er de samme granitkvadre, kiler og
skærver omhyggeligt blevet samlet og fæstnet af et
hold stenhuggere. Et fint
stykke bevaringsarbejde.
Der er grund til at glæde
sig over, at dette lille stykke af Faste Batteri og af
områdets markante militærhistoriske anvendelse
bliver bevaret og bliver tilgængelig for alle. Og sam-

tidigt minde om at en række andre militærhistoriske
anlæg her i området på det
skammeligste er blevet
smadret gennem de sidste
30 år – fx skydebanerne,
krudtmagasiner, Nytøjhusanlægget.
Man må håbe denne
bevaringsindsats ikke er
en enlig svale, men et varsel om en anderledes
respekt i fremtiden for fortidsminderne
omkring
Amager Fælled og Bryggen.
hu

Et genrejsningsdokument med påskriften “anno 2000” indgraveret markerer Ørestadsselskabets genetablering af adgangsbroen til Faste Batteri.

DONG-karavane på besøg

DROP
DROP INN
INN
DECEMBER –
– 2000
1998

Fre 1.
Lør 2.
Søn 3.

2400
2400
2330

Sponfun
Doctors Order
Almost Bluesband

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Stig Møller, Peter Ingemann, Ken Gudman
Aske Jacoby, Anders Gaardmand, Claes Antonsen, George Breakfast
Hooked on Blues
Smoke med Ivan Horne
Midnight Blues
Juicy Blues
Troels Jensen Trio

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2220
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Billy Cross, Flemming Ostermann, Mik Schack
Michael Friis, Jacob Ratjhe, Perry Stenbæk, Rasmus Grosell
Carsten Egedal Band
Little Guitar
Girls of ’99
Roy Richards and Friends
Lukket arrangement

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2330

Kasper Poppe, Anders Krogh, Jacob Reich
Michael Friis, Jacob Ratjhe, Perry Stenbæk, Rasmus Grosell
Kaare Thøgersen, LouiseHart, Christer Tybjerg
Delta Cross Band
The Clowns
Naughty Nipples
Sadolin Skov Band

Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2330
2330
2330
2330
2400
2400
2400

Funky Crime
Funky Crime
Organiced Crime
Breaking Legs
BB Blues med Anders Gaardmand
Øernes Bluesband
Juicy Jam

DROP INN
Kompagnistræde 34
Tlf. 33 11 24 04

Se også vores
musikprogram på
www.aok.dk

Her skal der ikke lægges fingre imellem!
I den seneste tid har man kunnet møde dette sære støjende og stampende vogntog
i lokalområdet. DONG foretager “rysteundersøgelser” med henblik på en vurdering af mulighederne for udnyttelse af det varme vand i undergrunden.

Naturfritidshjemmet
Fritids- og Ungdomsklubberne
& Pensionistklubben
ønsker alle på Bryggen

glædelig jul
&
godt nytår!
Bryggens Børne- & Ungdomscenter

PORTRÆT
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En ildsjæl takker af
Trods evig økologi på hjernen er hun ikke bedre end
os andre, når det handler
om at have tid i hverdagen. I hvert fald ikke før
nu, for måske er det økotid der er tale om, når hun
ved årets udløb vælger at
forlade jobbet som Grøn
Guide.
Hun kommer fem-ti
minutter for sent til vores
aftale og min første tanke
er, at hun altså stresser
lige så meget rundt som os
andre for at nå tingene og
måske heller ikke helt har
fundet frem til sin egen
øko-tid, som Palle Bendsen
for et par uger siden talte
om under øko-ugerne. Men
selvom hun måske endnu
ikke har fundet ud at leve
mere tidsøkologisk, så har
økologi og miljø første prioritet hos hende.
Navnet er Rikke FogMøller, men hos mange er
hun måske bedre kendt
som ‘Rikke-Grøn Guide’,
for det er med denne
kasket på, hun gang på
gang ses i gadebilledet i
forbindelse med alverdens
miljøvenlige tiltag på
Islands Brygge.
Rikke Fog-Møller er
uddannet miljøbiolog og
geograf fra RUC, hvorfra
hun blev færdig i 1995.
Herefter fik hun to børn i
rap, hvorfor hun aldrig
kom i gang med at arbejde
før januar 1998. Da blev
hun ansat som den første
Grøn Guide på Islands
Brygge. Hun blev i sin tid
ansat på en tre-årig kontrakt, som det var praksis
inden for ansættelse af
bydelenes første grønne
guider.
D. 31. dec. 2000 er de tre
år gået, og Rikke har ikke
haft lyst til at forsætte.
Der er ellers blevet genbevilget penge fra Den Grønne Fond til endnu en periode, som bliver på 21/2 år,
men det bliver ikke med
Rikke i stolen.

Økologisk landmand
Posten overtages af Jetje
Fink, som ikke er uddannet inden for miljø eller
andet nærliggende kompetencegivende. Hun er nemlig socialrådgiver, men
kompetencen har hun i
kraft af i en årrække at
have været økologisk landmand. Jetje kommer til at
være løst tilknyttet i december, mens Rikke kommer til at have en ligeledes
løsere tilknytning i januar,
således at de overlapper
hinanden med to måneder.
Derved kan Jetje føres
bedre ind i jobbet og Rikke
kan forlade det – ligeledes
på ordentlig vis.
Hvorfor har du ikke længere lyst at arbejde som Grøn
Guide?
– Jeg har mange jern i
ilden. Ud over at være mor
til to små børn er jeg blevet valgt ind i Borgerrepræsentationen for partiet
Enhedslisten og bor desuden sammen med en
mand, der i forbindelse
med sit job ofte er bortrejst.
– Ud over tiden handler
det også om at ideerne er
sluppet op. Man skal have
masser af fantasi som

ved hvad der har været
sjovest!
Hvad?
– Miljøtrafikugen (18.24.sept., red.) med realiseringen af en form for
grøn plads. Det var en
stor tilfredsstillelse fordi
der var et synligt resultat
i form af den grønne
plads. Pludselig var der
noget af alt det jeg går og
beskæftiger mig med som
var synligt.
Derudover var det et
godt modeshow, der blev
stablet på benene til Bryggens Virkelighed i 1999.
Remix og ‘Fra brugt til
smukt’ gik sammen om et
modeshow som selvsagt
fremviste bæredygtigt tøj
forstået således, at der var
tale om omsyet genbrugstøj. Det var sjovt men også
hårdt.

– På sigt skal jeg vel have et deltidsjob, men lige nu
skal tiden bruges på familien, Borgerrepræsentationen
og nogle af de mange andre – frivillige – miljøprojekter, jeg har gang i.
Grøn Guide. Jobbet er
meget energikrævende og
man skal som person være
meget udadvendt. Desuden er det som med så
mange andre jobs et job,
man tager med sig hjem.
Så jeg bruger også meget
energi på det uden for
arbejdstiden.
Skal du have et andet job
nu?
– På sigt skal jeg vel
have et deltidsjob, men lige
nu skal tiden bruges på
familien, borgerrepræsentationen og nogle af de
mange andre – frivillige –
miljøprojekter, jeg har
gang i.

Projektarbejde
Ansættelse af grønne guider sker gennem en lokal
styregruppe. Styregrupperne søger bevilling hos
Den Grønne Fond (statslig,
red.) til et opstillet projekt
inkluderende en Grøn Guide til at varetage og igangsætte projektet.
D. 1. januar 1998 tiltrådte Rikke som nævnt denne
stilling. Projektet, der var
bevilget penge til, dækkede fire generelle områder:
* byøkologi omhandlende
miljøvenlig vedligeholdelse, grøn plads, affald og
genbrug samt spareråd
* miljøvenlig husholdning
med fokus på rengøring,
omgang med kemikalier
mm. Dette var et meget
informerende delprojekt
* miljøvenligt erhverv med
fokus på forretningslivet
for at få de forretningsdrivende på Bryggen til at
fokusere på miljø og økologi og bl.a. udbyde flere miljøvenlige varer
* miljøvenlige institutioner som må betragtes som
en blanding af byøkologi
samt miljøvenlig husholdning på institutionsplan.
Til at begynde med var
de fire områder stillet op
uden vægtning. Rikke
måtte derfor zigzagge mellem områderne for at finde
et sted at starte og finde
fokus.
Med tiden har hun kunnet se, at indsatsen har

Blå bog
1965: Født på
Christianshavn
1995: Færdiguddannet
miljøbiolog og
geograf fra RUC
1998: Ansat som Grøn
Guide på Islands
Brygge
2001: Hjemmegående,
arbejde for BR
samt frivilligt
miljøarbejde

været størst og mest skærpet omkring det første
område – byøkologien, som
bl.a. har omfattet Grøn
Plads og genbrugsprojekter.
Har du nået de projekter
du i sin tid blev ansat på?
– Altså – overordnet set
har jeg ikke nået dem.
Hvis jeg havde det, så havde det også været som et
jordskælv gennem Bryggen i kraft af de store forandringer, det ville have
medført.
Men det var heller ikke
målet at nå projekterne,
men i stedet at igangsætte
dem. Og de er alle fire blevet sat i gang, selvom det
miljøvenlige erhverv halter lidt. Men vi har da gjort
noget – fx økomarkeder.
Har bryggeboerne været
gode at sætte i gang?
– Joh. Altså det er svært
at få ting i gang på Bryggen. Der er nogle meget
stærke netværk, hvilket
har den fordel, at hvis man
bliver accepteret, så kan
man trække på dem. Men
det har også den ulempe,
at folk synes fastlåste i
nogle positioner i.f.t. hinanden. Man kan ikke bare
lige spørge hvem som helst
om et eller andet, for så
skal vedkommende inddrage en eller andre, hvis
der skal rykkes.
Hvad har været den bedste
oplevelse, hvilket projekt
har du været gladest for?
– Jeg ved ikke, hvad der
har været bedst, men jeg

Har du haft nogle fiaskoer
med jobbet?
– Ja! Der var fx en foredragsrække, som jeg arrangerede sidste efterår.
Jeg havde arrangeret mig
med fire foredragsholdere
fordelt ud over fire aftener.
Der kom i alt 12 mennesker til arrangementerne.
Det var en sur ting, for det
var et utroligt stort arbejde at arrangere og koordinere. Men der var jo det at
lære, at okay – Bryggen er
bare ikke til foredrag. Folk
gider s’gu ikke. Eller også
skal
foredragsholderne
være i forvejen kendte
ansigter.
Nu nævnte du din glæde
ved Grøn Plads og at glæden i høj grad skyldtes synligheden. Er det manglende synlige resultater, der
også er med til at gøre
arbejdet som Grøn Guide
hårdt?
– Ja. Jeg skubber og
skubber men får ikke så
meget tilbage. Jeg kan jo
ikke se ind i folks hoveder,
om mine projekter og
informationer har påvirket
folk i en mere miljøbevidst
retning. Jeg ved ikke, om
de oftere går ned med batterierne i de særlige batteriskraldespande. Folks
eventuelle øko-tanker er
ikke synlige for mig.
Føler du at du har fået fat
i folk med dine tanker,
informationer og projekter?
– Fat i folk? Det er svært
at vide. Det er jo igen det
med ikke at kunne se ind i
folks hoveder. Der er jo
ikke så mange, der stikker
hovedet ind ad døren og
siger ‘Fedt, det har givet
mig noget at tænke på’,
men den respons der er, er
altid positiv.
Glæder du dig bare til at
sige farvel eller er det også
lidt vemodigt?
– Ja, jeg glæder mig.
Men selvfølgelig bliver det
også vemodigt at stoppe
her. Jeg kan da godt spørge
mig selv om jeg mon nu
kan slippe det? Selvom
man tænker at nu er det
slut, nu er det noget andet
jeg vil, så er det jo slet ikke
sikkert at man kan finde
ud af det. Men det må
tiden jo vise.
sv
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Juletilbud
på
kunstnerartikler

Indtil jul
giver vi 10% rabat
på alle staffelier
Trækasse med
oliefarver,
før kr. 698,nu kr. 500,-

Modeldukke,
stor kr. 100,-

Stort udvalg i sæt af
akvarel-, acryl-, og oliefarver, pastelkridt, blokke, lærreder, m.m.

bademåtter
&
forhæng
10% rabat helt til jul
’s Eftf.

Isafjordsgade 3 · 32 54 32 66
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Vellykket turnering
Hekla vært ved efterårsstævne lørdag 11. november på
Peder Lykke Skolen
Så kom dagen, hvor Hekla
Ungdom igen stod som
arrangør af et fodboldstævne – denne gang på
Peder Lykke Skolen. Det
var et indendørsstævne
med i alt 84 kampe, som
alle blev spillet planmæssigt.
Vi lukkede op for dørene
kl. 8.30 og lagde ud med
årgang 92-93. Alle børn og
forældre mødte op – skønt
at se så mange glade børn,
nogle stadig med lidt søvn
i øjenkrogen og dog med en
energi, som mange sikkert
vil misunde på en lørdag
morgen.
Desværre var forældreboden lidt besværlig at finde frem til, men da kaffen
var ved at være klar og
duften fra denne flød ud i
og omkring hallen, fandt
forældre og børn hen til os.
Stævnet var delt op i
årgange, så de yngste skulle spille først. Forældrene
skulle kun se afse ca. tre

Så er træbryggen foran den nye havnestad anlagt, og man må konstatere, at hele
kvarterets beboere har mulighed for sværmeriske oplevelser ved vandet. På sigt
kan man håbe på, at havnevandet vil blive så rent, at man også kan anvende den
som udspringsplatform.

NØGLEFUND
Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning

Der er fundet en
Basta-cykelnøgle ved
porten til Bergthora i
Gunløgsgade.
Nøglen kan hentes i
Beboerhjørnet.
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timer, hvorefter det var
slut for deres vedkommende og man kunne komme
videre med lørdagsindkøbene. Desværre betød
det også, at de yngste allerede skulle være på plads
og omklædte kl. 8.50. Men
hvad gjorde det, når der
var cola og slik til morgenmad?
Kampe blev fløjtet igang
og kampe blev fløjtet af og
sveddryppende piger og
drenge skulle have cola,
kage, pølser og slik. Salget
gik forrygende i forældreboden.
Efter hver slutkamp i
puljerne var der præmieoverrækkelse. Og var man
så heldig at overvære en
præmieoverrækkelse,
glemmer man det sent – en
fryd for øjet. Dette er ikke
mindst Allans skyld. Han

Placeringer ved stævnet:
Årgang 92
Årgang 92

nr.1 Sundby
nr.1 AB 70

nr.2 CIK
nr.2 Hekla

Årgang 90-91
Lilleput
Dreng
Lilleput piger

nr.1
nr.1
nr.1
nr.1

nr.2
nr.2
nr.2
nr.2

Sundby
Hekla
Fremad A
Fremad A

GUDSTJENESTER
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.

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

Julefest for hele familien

Julehjælp
Igen i år vil der være
mulighed for at kunne
ansøge om og få Julehjælp.
Ansøgningsskemaer
fås på Kirkekontoret,
Halfdansgade 6, 1. sal,
og skemaet skal være
afleveret igen senest
den 8. december 2000,
for at kunne komme i
betragtning.
Menighedsplejen på
Islands Brygge.
Hans Tausens Kirke er
åben for besøgende og
andagtssøgende mandag
kl. 16-18, tirsdag kl. 10-12
og 16-18, onsdag kl. 10-12,
torsdag kl. 14.30-17.00,
fredag kl. 10-12.
OBS!

KIRKEBIL

OBS!

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

Søndag den 10. dec. er der
familiegudstjeneste i kirken kl. 11.00 – og bagefter
kl. ca 12.30 er der juletræsfest.
Familiegudstjenesten er
med Luciaoptog, en lille
børnekorskoncert og konfirmanderne
optræder
med eget stykke.
Efter gudstjenesten er
der et traktement for børn
og voksne med pølser og
andet godt. Spillemændene Kim og Claus kommer
for at hjælpe børnene med
at finde julemanden. Når
han er fundet, synger og
leger børn og voksne sammen med ham, som det
hører sig til, og endelig har
julemanden sikkert noget
lækkert i sin sæk til børnene inden alle går hjem kl.
ca. 15.00
Til gudstjenesten er der
naturligvis gratis adgang

☎ 32 57 41 96

Julemøde
med
svensk
julemusik
Onsdag d. 13. december kl.
14.00 holder vi det sidste
onsdagsmøde før jul. Efter
gudstjenesten, som Hans
Anker Jørgensen står for,
er der festligt kaffebord.
Og så vil kirkens organist
og 2. sopran, Britta Bugge
Madsen og Christina Larsson
underholde
med
svensk julemusik og svenske julesange. Der bliver
også tid til, at Hans Anker
Jørgensen læser en svensk
julehistorie. Vi slutter
naturligvis med en dansk
julesalme, før vi går hjem
til vores danske juleforberedelser.

Jule-børnegudstjeneste
for alle. Men herlighederne bagefter koster 10.- kr.
for børn og for voksne 20.kr.

forstår virkelig at gøre holdene stolte.
Alle drenge og piger var
spændte til bristepunktet
og dagen bare fløj afsted.
Heklas lilleput piger
spillede sig op til en finaleplads. Jeg må sige, de er
blevet gode i betragtning
af, at de kun har spillet
sammen siden foråret.
I alt var fem Amager- og
Københavnerklubber tilmeldt med diverse hold.
Stævnet gik forrygende –
ingen brok og ingen grovheder – hverken på eller
uden for banen.
Stævnet sluttede kl.
21.00 med årgang 86-87.
Bestyrelsen og forældreforeningen takker Peder
Lykke Skolen for lån af hal
og for god betjening fra
pedellen samt takker alle
fremmødte hold, trænere,
holdledere og dommere for
god opførsel.
Dorte Petersen,
Forældreforeningen Hekla

Bestil en godtepose til
hvert barn senest tirsdag
den 5. december kl. 18.00
på tlf. 32 57 41 96

Torsdag den 14. dec. 2000
kl. 10.30 er der gudstjeneste for børn i anledning af
Julen.
Alle er velkommen.

CIK
Hekla
Fremad A
Hekla

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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ØK bør betale for havnens
oprensning

Skam jer
bryggeboere!
Er det virkelig helt umuligt at opføre sig som rette
samfundsborgere?
1: Hvorfor gider I ikke
lægge jeres flasker og glas
i de dertil indrettede containere, og så tag for pokker jeres papkasser og plastikposer med jer i stedet
for at anbringe dem rundt
om containeren.
2: Grundet folks sløsethed
med at putte alt i skraldebøtten er vi nu nødsaget til
at leje to ekstra formedelst
5000 kr i kvartalet, her
hvor jeg bor.
3: Papircontainerne er gratis, så læg dog jeres papir-

affald, blade og aviser i de
dertil indrettede.
4: Gang på gang ser man
også folk stoppe deres
affaldsposer i bøtterne ved
stoppestederne. I kan altså
ikke være det bekendt.
5: Som rosinen i pølseenden har jeg flere gange set
folk tage deres affaldsposer med i bussen og så
“glemme” dem, når de stiger af.
6: Hvor er alle papirkurvene ved bænkene for resten
blevet af?
Med venlig hilsen
Thyra Bauer
Vestmannagade 4

Koncept kontra
kundeservice
I november 1999 foreslog
jeg den daværende brugsuddeler, at man opsatte et
ur i forhallen over opslagstavlen i Super Brugsen.
Han syntes, at det var en
god, kundevenlig idé, men
da han forlod stillingen 1.
januar 2000, var der stadig
intet ur.
Hele foråret og sommeren har jeg lagt adskillige
sedler i forslagskassen,
samt talt med de ansatte
og bedt dem lade forslaget
gå videre til den nye chef,
som det her i oktober 2000
endelig lykkedes mig at få
personlig kontakt med.
Han påhørte mit forslag
med et mildt overbærende
smil – erklærede, at det da
ikke var nødvendigt med
et ur, da der jo var tidsstempling på både kasse-

og flaskeboner (at sommertiden er ophørt, har
han ikke registreret!). Desuden var et sådant ur ikke
med i Brugsens koncept! I
øvrigt var det et bestyrelsesanliggende, men noget
modvilligt sagde han, at
han ville forelægge det ved
næste møde – om et par
måneder!
Var det ikke en idé, at
Islands Brygge Brugsen
viste vej – ofrede de højest
500 kr., det vil koste at
være kundevenlig – og at
man desuden tog initiativ
til, at et sådant ur kom
med i Brugsens koncept,
til glæde for Brugs-brugere landet over?
Med venlig hilsen
Mogens Brix-Pedersen
Bergthorasgade 15, 3.
2300 Kbh. S

EFTERLYSNING
Vores faste kryds-og-tværs-redaktør har forladt os.
Bryggebladet søger derfor en person, som har tid
og lyst til at lege med ord og udarbejde bladets
kryds-og-tværs.

KRYDS&TVÆRS
Vinder af krydsen i nr. 19 blev:
Nielsen, Gunløgsgade 59, 1. tv.
Vinderen kan indløse et gavekort på 100 kr. hos EDEKA v/ Per
Toft, Egilsgade 2.

ØK er som ejere af den tidligere Sojakagefabrik på
Islands Brygge nu gået i
gang med at rense op på
den voldsomt forurenede
grund ud til havnen.
Tidligere husede grunden en oliemølle og en
klorfabrik, der begge hørte
til i den tunge ende af forureningsskalaen som højrisikovirksomhed
med
sundhedsskadelig luftemission og jordforurening
med olie og tungmetaller
bl.a. kviksølv.
Inden der kan bygges
eksklusive boliger, kontorer og produktionsbygnin-

ger på grunden, skal der
ryddes grundigt op, og
kommunens miljøforvaltning har derfor besluttet,
at grunden skal opryddes
efter to standarder: En
mindre omhyggelig på de
arealer, hvor der skal være
erhvervsbyggeri og en
meget grundig, hvor der
skal opføres attraktive lejligheder med havneudsigt.
ØK har accepteret miljøkravene, og man regner
trods udgifter på omkring
200 millioner kroner for
klargøring af grunden med
at få en fin forretning ud af
byggeriet, der er blevet

døbt Havnestaden. ØK forventer at score 235 millioner.
Men, man har glemt
oprydning af havnen.
Årsagen til, at vi hverken
kan fiske eller bade i
Københavns
Havn
er
hovedsagelig, at Sojakagefabrikken siden åbningen
af klorfabrikken i 1935, har
udledt kviksølvholdigt spildevand og slam direkte i
havnebassinet
ud
for
fabrikken. Kommunen har
beregnet udledningerne til
mange tons kviksølv (o.18),
der er ekstremt giftig.
Oprensningen af havnen

koster op mod et par hundrede millioner kroner, netop et beløb i den størrelsesorden ØK regner med at
tjene på grundsalget. Men
kan det være rigtigt, at
virksomheden skal have lov
til at stikke af med pengene
til deres nye hovedsæde i
Singapore og overlade regningen for havnens oprydning til Københavns skatteydere. Princippet “forureneren betaler” bør gælde, –
også i dette tilfælde.
Morten Lund,
Folketingskandidat (SF)
Ulrik Birchs Allé 1,
2300 Kbh. S

Brugerråd for Havneparken
Åbent brev til borgmester
Søren Pind:
I 1999 oprettede kommunen brugerråd for nogle af
byens parkområder – brugerrådene startede som
forsøg. Forsøget lykkedes,
og nu er ordningen permanent for disse parker.
Havneparken er nu ved
at være færdig i sin – foreløbige udformning. Havneparken skal nu udbygges
med medborgerhus, og der
skal i de kommende år rejses nye beløb til at dække
færdiggørelsen af de oprindelige planer. Samtidig
skal området sydpå fortsætte som havnepark, når
“City-Trafik” og “4K” er
revet ned. En fin træpromenade ligger allerede
ude i vandet langs kajen
neden for de nævnte firmaer.
I det nye område i Havnestaden vil der komme
nye interessegrupper, både
fra erhvervene og boligerne. Samtidig er der fx alle-

rede startet nogle nye
grupper på Bryggen, som
vil oprette en sejlklub –
forhåbentlig i godt samarbejde med de eksisterende
ro- og kajakklubber længere ude mod nokken.
Igennem årene har kontakten til kommunen

været gennem lokalrådet,
men denne kontakt har
ikke altid været god nok
for den enkelte Bryggebo.
Især har der været for få
og ofte for sene informationer til borgerne om udbygningen af parken. Kritik
har heller ikke været

noget, hverken lokalrådet
eller forvaltningen har
været glade for.
Der har i det hele taget
været alt for lukket om
Havneparken i alle disse
år, og nu er det vel på tide,
at vi får lidt mere indblik
og indflydelse, både for os
Bryggeboere, der altså
ikke alle har været tilfredse, men måske især nu,
hvor nye beboere og interessegrupper bør bydes velkommen på en ny måde:
Lad os gentage succesen
fra de andre parker og snarest få et aktivt rigtigt brugerråd for Havneparken.
Brugerrådet bør kunne
være klar i foråret 2001.
Denne form må vel også
falde fint sammen med
Bygge og Teknikforvaltningens nye udadvendte
linie med mere information og bedre samarbejde
med interessegrupper og
den enkelte borger.
Med venlig hilsen
Merete Jensen
Bergthorasgade 7
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Parkeringscirkus
fortsætter
En dugfrisk brugerundersøgelse i København viser,
at beboerne i de berørte
brokvarterer er svært utilfredse med den københavnske P-ordning. Det
har fået Socialdemokratiets formand i København,
Poul Øland til at rejse kritik af ordningen.
Nu venter vi så bare på,
at Socialdemokratiet på
Københavns Rådhus lytter
til deres egen formand og
fremsætter forslag i Borgerrepræsentationen om
afskaffelse af P-ordningen.
Socialdemokratiet har
gjort et stort nummer ud
af at fortælle, at P-ordningen ville skaffe flere parkeringspladser til beboerne, fordi ordningen kunne
holde pendlerne væk fra
brokvartererne. For beboerne er hverdagen en helt
anden. Nu er det blevet
mere vanskeligt at parke-

Mindre biltrafik i
København
Fald i bilkørslen på grund af bl.a. ny parkeringsordning,
men Venstre vil alligevel bekæmpe den.

re foran egen gadedør, fordi bilisterne med P-licenser optager deres pladser.
Det er på den baggrund, at
Socialdemokratiet må tage
konsekvensen ved offentligt at erkende nederlaget
og afskaffe P-ordningen.
Desværre har Socialdemokratiets
gruppeformand på Københavns
Rådhus, Johannes Nymark ikke kommenteret
undersøgelsen eller kritikken fra partiets organisatoriske bagland. Forklaringen skal man nok finde i,
at det vil være et stort prestigetab for partiet, hvis
ordningen skrottes. Derudover vil det være en stor
skade for Socialdemokratiets stemmeaftale med SF
og Enhedslisten om næste
års budget. Her har man jo
åbenlyst afsat penge til flere P-vagter ud fra det økonomiske synspunkt, at de

Er den ny parkeringsordning overhovedet god for
noget? Effekterne af den
diskuteres endnu.
vil kunne kradse penge
ind, som er med til at
finansiere budgettet for
2001.
Det er tid til forandring i
København. Det er tid til
et opgør med den fejlslagne
socialdemokratiske
politik.
Med venlig hilsen
Troels Lund Poulsen,
Folketingskandidat for
Venstre i Søndre Storkreds
Engvej 184, 2 th.
2300 København S

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
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For første gang i mange år
har der været et fald i biltrafikken i det indre København. I september måned var der et fald i biler
gennem byen på 4500.
Undersøgelsen, der viser
dette, er foretaget af Københavns Kommunes Trafikkontor, og viser samtidigt, at antallet af cyklister og buspassagerer var
væsentligt større end normalt.
Det faldende antal bilister skyldes bl.a. den nye
parkeringsordning, der gør
det vanskeligere for pendlere at komme til at parkere i brokvartererne, men

sker samtidig med at
Københavnerne har fået
væsentligt flere biler end
tidligere p.g.a. almindelig
velstandsstigning, viser
andre undersøgelser.

Formålet med at lave
parkeringsordningen var
netop at begrænse den
bilende trafik og især
pendlernes parkering og
kørsel i byen, så septemberundersøgelsen viser, at
målet er ved at nåes. Borgmester Søren Pind og
hans parti Venstre har
hele tiden været imod ordningen, og på trods af
resultatet af undersøgelsen, vil Venstre nu intensivere indsatsen for igen
at gøre bilisme og parkering fri i hele byen med
tiltagende trafik til følge.
vic

Skal vi have et lægehus
på Bryggen?

29. november 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
Force Q frisør & skønhedspl.
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91

Klip 2000
Islands Brygge 1 B
EJENDOMSMÆGLER 32 54 81 02
Nybolig v/ Steen Kofoed
Amagerbrogade 73
Universe
32 97 17 70
Reykjaviksgade 2
32 96 00 22
Realmæglerne Korsmann
H.C. Andersens Blvd. 42
GENBRUG
v/ Langebro · 33 11 61 60 Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
EJENDOMSSELSKAB
Ejendomsselskabet
GLARMESTER
Hüffeldt & Rydmann
Jimmy Berger
Gunløgsgade 1
Artillerivej 50 – 52
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 32 54 83 12
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10
Personlig henv. tors. kl. 10-12 GULVSERVICE
A – Z Gulvservice
Norden A/S
Gunløgsgade 35, kld.
Toldbodgade 61
(Bryggens gulvmand)
1253 København K
32 57 25 84
33 69 41 41
KIROPRAKTOR
ELEKTRIKER
Bryggens Kiropraktisk Klinik
DFR-Gruppen A/S
Kenneth Lehart Jensen
Gunløgsgade 23-25
Kigkurren 6-8, opgang C
70 25 74 74 / 20 72 74 74
32 57 13 00
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

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
Nick Schmidt. Lægeex.
massør og idrætsinstruktør
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

Der bygges i Havnestaden,
Ørestaden og snart på Ny
Tøjhus-arealet senere på
Moské-grunden i Njalsgade.
Der skal bygges erhverv
og boliger, og forhåbentlig
også nogle børneinstitutioner, bl.a. som erstatning
for de tre institutioner, der
i øjeblikket har til huse i
oprindelige
lejligheder.
Skole har man jo også
ønsket, men her bliver der
sandsynligvis tale om –
endnu engang – at udvide
Bryggeskolen!?
Et Lægehus er der derimod aldrig nogen, der
taler om. Jeg har i lokalplanbehandlingen nævnt
dette i forbindelse med Ny
Tøjhus-grunden. Har kommunen – eller lokalrådet –
taget dette op?
De fleste Bryggeboere
har gennem alle årene gået
til læge og tandlæge de
samme steder, som vi gør
det nu: i Klinikker, der er
indrettet i tilfældige lejligheder af forskellig størrelse
og indretning – de fleste på
1. sal og uden elevator. Speciallæger og røntgenklinik
har Bryggen slet ikke.
Vi har endnu chancen
for en god placering: På

Moské-grunden i Njalsgade lige over for Metro-stationen, hvor også alle de
busser, der til den tid skal
betjene Islands Brygge, for
stoppested.
Her kunne man bygge et
ordentligt lægehus – typen
er i øvrigt kendt fra især
provinsen og udlandet. I et
sådant Lægehus kunne
der være flere praktiserende læger, tandlæger, fysioterapi, kiropraktor, andre
behandlere af forskellig
art, samt i hvert fald de
almindeligste speciallæger
og endelig en røntgenklinik. Man kunne da i øvrigt
godt lægge et “Praktiserende Lægers Laboratorium” her – i stedet for i
Pilestræde, hvor der ikke
engang kører en bus!
Jeg er ret sikker på, at
måske alle de ovenfor
nævnte læge- og behandlergrupper allerede er
stået af over for mit forslag: Hvorfor skulle de
købe/leje sig ind i et sikkert dyrt lægehus, når de
kan sidde billigt, hvor de
nu har klinik.
Jo, det må anses for at
være samfundets pligt i et
moderne samfund at sørge
for, at syge mennesker kan

komme til behandling i
egnede, tidssvarende lokaliteter – i øvrigt uden at
skulle rundt til måske 5
forskellige adresser med
en sygdom, der lige så godt
kunne undersøges og
behandles under samme
tag. Men: Det koster penge
at stille et sådant Lægehus til rådighed på en så
dyr grund.
Her må vi så bede politikerne tænke i – for København – nye tanker: Find
pengene til støtte for lægehuset, således, at den økonomiske byrde ikke ligger
på den enkelte behandlers
skuldre. Tværtimod bør
man vel “”lokke” behandlerne lidt?
eller er det måske på
tide, at der skal lovgives
nyt på dette område:
Man burde måske forbyde behandlerlokaliteter,
der er uegnede – især for
syuge og handicappede,
som jo er dette emnes
hovedpersoner?
Hvor skal pengene komme fra? – Ja, de skal selvfølgelig komme fra Sundhedsforvaltningens kasse!
Der mangler penge i forvejen, vil man sige – - – ! Og
det er jo rigtigt nok, men:
De mange penge, man
ikke kan finde i Sundhedsforvaltningen er jo nok
allerede “afskrevet”, så når
nu jeg sender sundhedsborgmester Peter Martinussen en kopi af dette
brev, vil jeg da bede ham
om endnu engang at lede
ordentligt efter de “forsvundne” mange millioner
– disse penge kan vi så
bruge til vores forhåbentlig snart planlagte Lægehus!
jeg vil slutte med at gentage opfordringen til alle
Amagers politikere og
Islands Brygges lokalråd i
særdeleshed:
Hjælp os med snarest at
få vedtaget, planlagt og
opført et Lægehus!
Med venlig hilsen
Gunnar Perner
Bergthorasgade 2
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mærkedage ❤ tak
tillykke med dagen

Kunstner for en stund
Klodsede fingre på udfordring i Blomsterværkstedet.

Undervisning i
blomsterbinding
Vita Bruun tager imod
både nybegyndere og mere
erfarne deltagere, når hun
afholder forskellige kurser
i blomsterbinding i sit lille
blomsterværksted, der i
dagtimerne også fungerer
som butik. Jeg deltog i et
såkaldt inspirationskursus, som forløber over fire
aftener, men der afholdes
også dagkurser eller temakurser, f.eks. kan man
snart forsøge sig med julebinderi. Man er velkommen til selv at bringe
materiale, men hvis man
ikke lige er så heldig at
have en skov til baghave,
er Vita leveringsdygtig i
alt, hvad man kunne få
brug for.

undertegnede. Da alle havde en net samling af trådede materialer foran sig –
min bunke var lille og
mærkeligt flosset i forhold
til de andres – skulle der
bindes!

Øvelse gør mester,
men…

Der arbejdes koncentreret med at stikke trådede bær,
blade og kogler ned i halvkuglen af oasis, som til forveksling ligner et lille, skaldet hoved.
og små drillerier, fordi deltagerne efterhånden kender hinanden godt. Man
kan være op til seks på et
hold – flere er det fysisk
umuligt at være omkring
bordet, og heldigvis var vi
kun fem den aften, for med
kejtede bevægelser og
strittende albuer fyldte jeg
vist for to.

Nørkleri!
Før man kommer til det
sjove – selve bindingen –
skal de forskellige blade og
kogler trådes, det vil sige
fæstnes i enden med en
stiv metaltråd, så de kan
stikkes ned i dekorationen.
Det er altså et langsommeligt stykke arbejde, der

kræver smidige fingre og
stor tålmodighed. Desværre har jeg ingen af
delene. Det lykkedes mig
under Vitas overbærende
blik med usvigelig træfsikkerhed både at ødelægge
den lille kogle og skævvride tråden til ubrugelighed.
Bedre gik det for de andre.
Linda og hendes veninde
gennem mange år, Inge,
der havde fødselsdag samme aften, og valgte at forsage mand og kat for
undervisningen,
vidste
præcis, hvad de ville lave,
og der var ingen slinger i
valsen. Også kursets to
andre deltagere, Jytte og
Bodil, der begge er bryggeboere, demonstrerede betydeligt mere håndelag end

Aftenens dekoration tog
udgangspunkt i en halvkugle af blød oasis, som så
skulle dækkes med blomster, blade, kogler, kugler
og meget mere. Denne
halvkugle er hudfarvet, og
ligner på en prik en skaldet isse, men da jeg spurgte damerne, om de nogensinde tænker på deres
mand, når de stikker en
fingerlang metaltråd ned i
kuglen, fik jeg et benægtende svar. Det er tilsyneladende kun mig, der har
så makabre forestillinger,
og jeg kom da også på
andre tanker, da jeg fik
min egen lille halvkugle at
stikke i, for nu skulle der
jo udøves stor kunst!! Vita
havde påbegyndt værket
ved at stikke små klynger
af erika-lyng og forskellige
kogler ned på en måde, der
så tilfældigt rodet, men
alligevel flot og arrangeret
ud. Men så slog jeg til! I
løbet af kort tid var Vitas
smukt kreerede, tilfældige
orden reduceret til en
uheldig form for almindelig uorden: Kuglen skal
ved endt gerning gerne stå
rund og symmetrisk frem,
men det tog mig forbløffende kort tid at bryde den
runde form med lyngtotter
og kogler, der stak mærkeligt frem hist og her.
Alligevel var jeg glad for
resultatet, og i højt humør
efter en både hyggelig, sjov
og lærerig aften traskede
jeg stolt hjem i mørket –
nænsomt bærende min
dekoration som var det et
sejrstrofæ.
ts

Den lille trappeopgang til
butikken er flankeret af
brændende fakler, og dermed er der sat en lun og
hyggelig stemning fra
start. Hver centimeter i
Vitas værksted er udnyttet. På væggene bugner
hylder af smukke, færdiglavede dekorationer, blomster i alle afskygninger
samt opsatser, vaser og
skåle. Kurve dingler i snore fra loftet, og i midten af
det lille lokale står det
grønne arbejdsbord, som
kursets deltagere samles
omkring. En fin duft af
tørrede roser svæver rundt
i rummet, der munder ud i
et baglokale, hvor der
hænger tykke buketter af
blomster ned fra loftet.
Samme baglokale har en
vigtig funktion: Det er her,
man går ud og ryger, og det
er her, man holder kaffepause midt på aftenen. Det
viste sig nemlig, at blomsterbinding ikke kun
handler om at bakse med
genstridige kogler og blade
– det er også samvær, snak

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.

Godt og professionelt håndværk
✓ En aftale er en aftale
✓ Topservice
✓ Dokumenteret kvalitet

Carsten Nielsens Eftf.
blikkenslager & vvs-installatør
Islands Brygge 15, st.tv.
2300 København S

Tlf. 32 54 00 32

Standard-str. 2-12 år
Vi syr efter mål til både børn og
voksne
Bestil juletøjet + gaverne N U
Medbring annoncen og få 10% rabat
til og med 23/12 -00

✃

Kreativitet og
god atmosfære

Så er det nu!
Terroristen – Bryggens dejligste barnebarn, Mathias
fylder to år d. 6. december.
Knus og kram og en hel masse tillykke.
Mormor og Bedstefar – Hurra!

Gas, vand, sanitet, centralvarme, oliefyr, badeværelser,
komplette installationer,
vand- og energibesparelser,
skifer-, zink- og kobbertage

I de næste mange uger bliver dagene kortere, mørket
kaster sin skygge over os,
og man søger inden døre
for at blive favnet af lys og
varme. Men når først man
har forskanset sig indenfor
– hvad skal man så foretage sig? Er der nogle muligheder her på Bryggen, som
endnu ikke er afprøvede?
Som svar på det spørgsmål
deltog jeres udsendte på
en kold novemberaften i et
blomsterbindings-kursus i
Vita Bruuns Blomsterværksted på Islands Brygge 25.
Det var med en vis
reservation, jeg sneg mig
afsted på vej til mit absolut første møde med
skrøbelige, tørrede blomster, spinkle blade og
rustikke kogler. Faktisk
havde jeg en smule dårlig
samvittighed
over
at
udsætte naturens gaver
for mine klodsede fingre,
og som aftenen skred frem,
blev denne fornemmelse
bestyrket. Blomsterbinder
– dét har jeg simpelthen
ikke finmotorik til at blive!
Men der er der til gengæld
andre, der har.

BLOMSTER

❁

VÆRKSTEDET

❁

Julebinderi &
juleudsmykning.
Alt binderi- og
udsmykningsarbejde udføres.
Ekstra juleåbent
ons. - lør. kl. 12-18
Øvrige dage efter aftale.

Islands Brygge 25
Det er et stolt hold, som viser resultatet af deres anstrengelser frem. Den lille forpjuskede dekoration forrest er begået af Bryggebladets udsendte.

Telefon 32 96 15 95

BRYGGEBLADET

