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NORDEN TJENER
175 MILLIONER
PÅ BRYGGEN

Storbyliv
Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse,
som igen afspejler et
sundt, respektfuldt naturhensyn, skriver Johnny
Hedegaard i sin kronik.

SIDE 5

BV11
Om 75 dage, weekenden d.
31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne for tre dages
Bryggerejse på kryds og
tværs – gennem natur,
udstillinger, foredrag, politiske debatter, musik,
opdagelser, fest og leg.

SIDE 8

På
gastronomisk
opdagelse
Det sendte chokbøler gennem Bryggen, da dagbladet Børsen den 22. januar meddelte at Ejendomsselskabet Norden ville tjene op mod 400 mio kroner
ved at sælge en række ejendomme, heriblandt otte
på Bryggen til lejerne.
Efter de seneste måneders hektisk aktivitet der er
mundet ud i syv nye andelsforeninger på Islands
Brygge kan det regnskabet gøres op, og Norden forlader kvarteret med en fortjeneste på ikke mindre
end 175 millioner kroner.

By- og boligminister Lotte Bundsgaard har
blåstemplet handlen der blev gennemført for at
undgå at ejendommene skulle tilbydes lejerne til en
pris der stod i forhold til den reelle salgsværdi i forbindelse med det pres Norden dengang var under,
da to selskaber kæmpede om overtagelse af ejendomsgiganten.
ljg/mla

På Skolen på Islands Brygge har samtlige klasser på
skift kunnet lære at koge
fiskeøjne, smage forskel på
pastinak og persillerod –
eller for den sags skyld
partere og tilberede en
halv ged.

BAGSIDEN

Sankthans

Læs side 3

Sankthansaften falder i år
på en lørdag – den 23. juni.
Og stedet er naturligvis
Havneparken.

SIDE 4 & 11

Hekla 75 år

Sagen i egen hånd

Den tidligere landsholdsspiller Ole Tobiasen optrådte som dommer, da Hekla i weekenden fejrede sit 75 års jubilæum. Læs reportagen om den evigt unge fodboldklub.
Side 6-7

Forældre og elever tog forskud på udvidelsen af Skolen på Islands
Brygge, da der i lørdags var ekstra skoledag. Selma fra 1. U fik æren af
at klippe snoren.
Læs side 9
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Halehæng
et et privellegium at skrive ledere i dette blad:
D
To spalter står til rådighed hvor man kan slå om
sig med løst og fast og promovere sine synspunkter om
stort og småt. Er man heldig kan man sågar sætte en
debat i gang.
I løbet af det forløbne halvår har vi på denne plads
blandt andet beskæftiget os med andelskroner og -lejligheder, med nye og gamle medborgerhuse og meget
andet. Heldigvis er der i hvert fald nogen der læser
lederne.
For to numre siden gav vi et hip til Lokalrådet, og
fik promte en reaktion i form af et indlæg fra rådets
formand, Jørgen Thyregod: Indholdet i svaret var
sobert og fremadrettet, og på redaktionen håber vi, at
vi har været fødselshjælpere for en fremadrettet og
konstruktiv debat om Lokalrådets fremtidige rolle i
kvarteret.
heldig kan man imidlertid også være.
Ikke uheldig i den forstand, at man oplever at
U
ikke alle er enige med en. For det er enhvers ret.
Det er alligevel også sjældent at rygklap og halehængeri fører noget godt med sig.
Det ses i en anden reaktion på en leder – nemlig
Bente Møller der harcellerer imod den temmelig præcise beskrivelse af nedskæringsforliget på hjemmehjælpsområdet:
Det er ret pudsigt at Enhedslistens medlem af BR’s
Omsorgs- og Sundhedsudvalg ikke vil vedgå sig at hun
og hendes parti har deltaget i en de facto nedskæring.
At påstå at der er tilført den københavnske hjemmepleje 35 mio. kroner er meget tæt på at være i strid
med sandheden:
Ifølge kommunens egne referater og budgetter er der
alene tale om en omfordeling af pengene indenfor det
samme område, hvor man altså knæsætter det subsidiaritetsprincip som Enhedslisten ellers er imod ved
hver eneste EU-afstemning, og skubber ansvaret for at
føre nedskæringerne længere og længere ned i systemet.
Imens kan de såkaldt ansvarlige politikere som Bente Møller så vaske deres hænder og forsvare deres forlig.
Men det må også være svært at være politiker for
Enhedslisten at skulle forsvare sig efter at det der
engang var et helt nødvendigt, tiltrængt og friskt pust
på venstrefløjen er blevet en del af det politiske establishment og et parti, der – akkurat som SF – har forladt sin oprindelige platform og er blevet et kedeligt og
næsten anonymt halehæng til Socialdemokratiet.
enigmands lede ved uigennemskueligheden i politik var i sin tid med til at give Enhedslisten sin
M
berettigelse. Stærkt tiltalende var også, at listen netop
ikke lod sig sovse ind i nedskæringsforlig, men holdt
sig solidt på jorden blandt de græsrødder der dagligt
udfører et frivilligt stykke arbejde.
Derfor er det også så meget mere forbløffende at Rikke Fogh Møller i sidste nummer af Bryggebladet ikke
udviser forståelse for at selv græsrødder har behov for
at prioritere... Det er da rigtigt at Bente Møllers indlæg ikke blev bragt med det samme vi modtog det.
Men at beskylde os for at ikke ville bringe indlægget er
simpelthen usmageligt.
Bryggebladet har gjort noget som Enhedslisten skulle tage og gøre: Vi gik med en hjemmehjælper på arbejde og så med egne øjne hvordan arbejdsdagen er, vi talte med de folk – både ansatte og brugere – der oplever
konsekvenserne af nedskæringspolitikken. I de to
numre hvor Bente Møllers indlæg desværre måtte »ligge over« er det jo ikke fordi vi har bragt tomme sider –
og hverken Bente eller Rikke forventer vel at vi rydder
forsiden blot fordi der kommer et indlæg der er afsendt
fra et medlem af Borgerrepræsentationen?
Det kan da gerne være at to gange Møller ikke har
noget imod at optræde som halehæng til Socialdemokratiet, men Bryggebladet optræder under ingen omstændigheder som halehæng for Enhedslisten!
mla
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Tillykke til os…
Af Ib Sønderkær
Tillykke, alle os der har
købt andel i ejendomme –
og alle jer der kommer til
det.
Det varede et par dage
før den ramte mig, ejermentaliteten, men så slog
den til: Kors hvor så hytten dog ud!
Tag bare køkkenet med
sporene efter tonsvis af
havregrød, løbesovs og
frikadeller og hvornår var
det nu gulvet havde fået
fernis? Og opgangen der
engang var nymalet og
pæn?
Det hele kom væltende,
selv de forsømte børn i
gården skrålede højere
end de plejede medens de
rodede rundt med storskraldet og for at det ikke
skulle være løgn, regnede
det også med tagsten den
dag...

Slemt var det, at det nu
er slut med indvendig vedligeholdelseskonto for os
ejere. Slut med denne evige kilde til velstand for hr.
Dyrup når den dyppes!
Slut med den gode solide
lak til båden. Slut med
maling til sommerhuset,
og slut med sprayflaskerne
til knægten.
For godt nok var det
vores egne penge der stod
på kontoen, men menneskets vej fra vugge til
krukke kan være kort og
kontoen kunne ikke overføres, så det var bare med
at få den brugt...
Er alt håb så ude? Skal
væggene på Bryggen alle
antage »gul nikotin«. Skal
lofterne ældes i gråt og
stukken sortne? Næh, nej
heldigvis er vi mange der
overtager moden med de
hvide vægge, som gæstearbejderne i tresserne bragte

med til landet. Lofterne
var jo hvide i forvejen og
de kan udmærket hvidtes
med lofthvidt, ja altså ikke
det hundemyre pladder i
tunge spande, men det
gammeldags pulver der
købes i poser og bøtter, og
som skal røres ud i vand.
Skal væggene være hvide
og holdbare, ja så rør det
ud i kærnemælk, gerne
økologisk hvis man har
hang til det, det dufter
også godt.
Vaskbare? Nix. Men
hvor mange vægmalinger
er vaskbare? Det er efterhånden også sjældent jeg
tager mig sammen og
vasker loftet. Farver? Jo –
det er næsten for nemt. Til
vægge: Vand, kridt, tapetklister og lidt farvepulver,
det kan næsten ikke gå
galt – bland det så det er
lidt tykt, men bland det
hele på en gang, og klister

i til sidst. Påsmøres, eller
rulles på vådt i vådt. Bortset fra vandet fås det hele
hos farvehandleren.
Når det har hængt på
væggen i 100 år, ja så bliver det måske lidt trist i
det, se bare på din bagtrappe. Folks smag ændrer
sig jo, der kommer også
nye farver til, men dyrt?
Næ, en lejlighed kan nok
males for »en hund« eller
tre i limfarve, og det er
også billigt at få klasket op
af en professionel... Det
hele var måske ikke så ringe endda, og tagstenene
der falder er endnu Nordens ansvar...
Jeg kan jo bare lukke
vinduet til gården, så
hører jeg heller ikke
ungerne dernede.

udarbejdet et større projekt, som der formentlig
ingen problemer bliver
med at få godkendt politisk. Et alternativt og
større projekt kræver, at
der indhentes tilladelse
hos alle relevante instanser.
Når disse tilladelser er
klar kan Hekla se frem til
et endnu større klubhus og derved undgå, at man

som ved Sundby Boldklubs
flytning til Kløvermarken,
fik bygget for småt. Det
sidstnævnte problem har
vi forøvrigt løst i Kulturog Fritidsudvalget ved at
give Sundby Boldklub en
tillægsbevilling til udvidelse af omklædningsfaciliteterne.

Større klubhus
Af Finn Rudaizky
Den kreative fodboldklub
Hekla har fået en ide.
4,3 millioner kroner er
bevilget til planlagte 300
kvm. klubhus på Lossepladsvej, men Hekla har
undersøgt om det kunne
laves billigere – og det kan
det tilsyneladende, formentlig for ca. 3.1 mill. kr.
Derfor vil Hekla nu sat-

se på, at man får et klubhus som er væsentlig
større og op til 500 kvm.
Meget tyder på, at det vil
kunne gennemføres. Som
bekendt har Borgerrepræsentationen bevilget de 4.3
mill. kr., men i samarbejde
med Hekla’s Tommy Pedersen har jeg undersøgt
hele spørgsmålet i kommunen.
Derfor vil der nu blive

Finn Rudaizky er medlem
af Borgerrepræsentationen

Forældre utilfredse med klubben
Af Ulla Gravesen,
forældrerepræsentant i
bestyrelsen
Som forældrerepræsentant
har jeg lovet at viderebringe den utilfredshed som en
stor kreds af forældre har
udtrykt omkring tingenes
tilstand i klubben.
Da jeg i vinters foreslog
resten af bestyrelsen at vi
burde komme forældreutilfredsheden i forkøbet ved
at holde et møde omkring
miljøet og stemningen i
klubben – ja så blev det
afvist med at det kun er en
lille gruppe forældre der er
utilfredse og at forældregruppen og børnene generelt er meget glade for
klubben.

Trods
efterfølgende
opfordringer om at lade
klubben stå for et forældremøde blev det afvist
med samme begrundelse.
Vi tog derfor selv initiativ
til et forældremøde som
blev afholdt på skolen den
15 maj.
Klubben ville ikke stille
lokale til rådighed.
På mødet mødte 25
forældre op. Endnu flere
havde udtrykt utilfredshed
med klubben men kunne
ikke deltage i mødet. Her
kom det frem at der (bortset fra fem forældre) er en
udpræget enighed om hvor
skoen trykker:
* Miljøet. Der foregår bl.a.
mobning børnene imellem
og nogen gange også mel-

lem voksne og børn. Hvad
værre er: Der bliver ikke
taget hånd om problemerne. Flere børn tør ikke
engang henvende sig til de
voksne fordi børnene synes
at de er sure.
* Aktiviteter. Flere børn
klager over at de keder sig
og flere aktiviteter er kun
henvendt en lille gruppe.
* Medindflydelse. De konstruktive forslag til aktiviteter der gennem årene er
fremsat fra forældreside er
for det meste blevet syltet.
* Åbenhed. Vi oplever ikke
at der fra klubbens side er
stor vilje til at oplyse om
hvad der egentlig foregår i
klubben.
* Pædagogik. Vi aner ikke
om hvilke pædagogiske

overvejelser der gøres. Er
der overhovedet lavet en
årsrammeplan?
De utilfredse forældre
har nu henvendt sig til
kommunens pædagogiske
konsulent.
Vi håber at det kan sætte gang i en proces hvor vi
fremfor at grave yderligere
grøfter kan få skabt en
atmosfære præget af samarbejde, åbenhed og dialog
mellem alle parter i klubben, hvad enten det er
børn, unge, personale,
forældre eller ledelse.
P.S. Dette indlæg er også
sendt til klubbens interne
blad

Slidt trafik
Åbent brev til borgmester
Søren Pind
af Merete Jensen
For cirka 12 år siden blev
der i det meste af kvarteret Islandss Brygge indført
»stillegader«.
Det var et fælles ønske
fra ejendomsbesidderne og
bryggeboerne.
Vi fik et meget flot resultat ud af projektet: Bedre
parkeringsforhold, fredeligere og sikrere gader for
de bløde trafikanter med
bump, bænke, buske og
træer.
Nu er tiden inde til at se
på, hvordan tingene ser ud:

Selve
ideen/systemet
fungerer – bydelen er trafikmæssigt god, og her er
rart at færdes – man kan i
fred stå og snakke, og både
børn og handicappede kan
nogenlunde trygt færdes.
Al bliver dog slidt, og
både bænker, steler ved
bumpene samt trafikafmærkningen – hajtænder
og parkeringsmaling – er i
ringe stand.
Bænkene trænger generelt til maling, og nogle af
bænkene skal repareres –
papirkurve ved bænkene
mangler et par steder.
Færdselsafmærkningen,
skilte og malinge – er man-

gelfuld/slidt mange steder.
Stelerne ved bumpene er
mange steder påkørt: Stelerne er derfor flere steder
bukket eller væk. De bukkede steler udgør efterhånden en fare for både
biler og tohjulede køretøjer. – Husk ti meters reglen!
Disse ting bedes bragt i
orden snarest.
Man kan i øvrigt undre
sig over, hvad »parkeringsvagterne« foretager sig: Ud
over den absolut nyttige og
af nogle forhadte gerning,
de udfører, så kan man
udre sig over et par ting:
Hvorfor melder parke-

ringsvagterne ikke til »Belysningsvæsenet«
når
gadelamper ikke lyser? Og
i ovennævnte forbindelse:
Hvorfor meddeler parkeringsvagterne ikke, når de
ser, at bænke, steler og trafikmærkning ikke er i
orden? For det må jo til din
forvaltnings ros – og det
samme om »Belysningsvæsenet« – at når man indberetter en mangel, så boliver mangelen afhjulpet
meget hurtigt af venlige
medarbejdere.

NYHEDER
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Minister blåstempler
Norden-handel
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hugo fokdal as blikkenslager & vvs installatør
Islands Brygge 15
2300 København S

32 54 00 32

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener at handelen med datterselskabet følger
lovens bogstav

Begravelse
By- og Boligminister Lotte
Bundsgaard afviser i et
svar til Enhedslistens
Keld Albrechtsen, at Ejendomsselskabet
Norden
handlede i strid med loven,
da de solgte 15 ejendomme
til et datterselskab.
Det var dette salg der i
sin tid udløste tilbudspligt
overfor lejerne i otte ejendomme på Islands Brygge.
– Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyser, at aktieselskabsloven ikke inde-

holder bestemmelser, der
er til hinder for indgåelse
af aftaler mellem koncernforbundne
selskaber.
Ejensomsselskabet Nordens A/S’ salg af ejendomme er således ikke i strid
med den selskabsretlige
regulering, siger ministeren i sit svar.
Dermed bliver de syv
nye andelsforeninger på
Islands Brygge nødt til at
betale ud fra handelsprisen, som flere mener er

væsentligt højere end den
ville have været, hvis Norden havde solgt til trediepart.
I forhold til den bogførte
værdi af de syv ejendomme
i det senest offentliggjorte
regnskab fra Norden, viser
det sig at ejedomsselskabet
tjener i nærheden af 175
millioner kroner ved salget
til lejerne. Hvis lejerne i
Saga G også havde valgt at
købe deres ejendom ville
Nordens fortjeneste have

nærmet sig 220 millioner
kroner for ejendommene
på Islands Brygge.
De fleste andelforeninger har allerede deponeret
Nordens tilgodehavende i
forbindelse med salget.
De syv andelsforeninger
arbejder nu med etablering af ventelister, ansættelse af personale og oprettelse af nye serviceaftaler
samt etablering af samarbejde med administratorer.
mla/ljg

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens

Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13
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ANTIKKR AM
Leifsgade 3 – 2300 S
tlf: 32 54 32 36
www.Antikkram.com
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Se vort udvalg af
mahognimøbler
og lysekroner
Åbningstider: tirsdag & torsdag
fredag
lørdag

13-18
14-18
11-14

✿ ET BESØG VÆRD ✿

Thorshavnsgade lukkes i 2002
Med anlæggelsen af nye
veje på Ny Tøjhus-arealet
bliver det sværere at bruge
Islands Brygge som smutvej.
Trafikken omledes fremover til Artillerivej og Ørestads Boulevard som også
tages i brug i 2002.
– Det bliver først i efteråret 2002 at Thorhavnsgade kan lukkes ved Amager Boulevard, siger Gud-

run
Christiansen
fra
Freja-ejendomme.
– Kommunen forventer
at arbejdet med vejtilslutning foregår om sommeren
og det er næsten umuligt
at nå det i år. Derfor bliver
Gade 2 (den unavngivne
vej på Ny Tøjhus grunden
som føres parallelt med
Thorhavnsgade, red.) tilsluttet Amager Boulevard
i sommeren 2002. Derefter

kan Thorhavnsgade lukkes ved Amager Boulevard, med en omlægning af
busser til følge.
Planer for nye vejtilslutninger på Ny Tøjhus arealet er nu godkendt og arbejdet med kloakering er i
fuld gang. Men det er først
i efteråret 2002 at bryggeboere vil kunne mærke til
de trafikale ændringer.
Gennemkørsel ad Thors-

havnsgade, mellem Vestmannagade og Amager
Boulevard, bliver kun for
cyklister og fodgængere.
Biler og busser bliver sandsynligvis ført gennem Gade
2 – den nye vej på Ny
Tøjhus – til glæde for Thorshavnsgades beboere som
dermed undgår en del biltrafik. Lokalbutikkerne
frygter til gengæld dalende
omsætning.
ljg

Hovedgasledning gravet over
Adskillige
brandbiler
strømmede d. 30. maj kl.
14.30 hen til den gamle
Sojakage-grund, fordi en
hovedgasledning var gravet over og man frygtede

en gaseksplosion. En arbejdsleder havde fejlagtigt
troet at ledningen ikke
mere var i funktion og derfor godt kunne graves over.
Men hurtigt blev klart at

der var gas i den og man
slog alarm.
Politiet
afspærrede
Artillerivej i en halv time
og de nærliggende børneinstitutioner fik besked på

at lukke alle vinduerne og
ikke gå udenfor. Alt imens
blev udslippet standset og
alarmen blæst af. Der var
ikke nogen personskader.
lwk

Havnepromenade fra
Langebro til Fisketorvet
Når Nykredits domicil og
hotel Marriott på Kalvebod Brygge er færdige
omkring 1. august bliver
det muligt at promenere
på havnens første stykke.
På lang sigt, når kontorbyggeriet i Kalvebod Brygges vestlige ende er færdigt, bliver det muligt at
gå langs vandet helt ned
til Fisketorvet. Dette med-

deler kommunens Vej og
Park i et notat til Byggeog Teknikudvalget.
Det bliver dermed muligt at gå en tur langs havnen uden at skulle se på
det ofte udskældte byggeri
på Kalvebod Brygge. Derimod kan man nyde den
flotte udsigt til Islands
Brygge, Havneparken, den
nye Havnestad og det

kommende medborgerhus.
Længere ude i fremtiden
er der desuden planer om
at lave to cykelbroer over
havneløbet. En ved Langebro og en fra Fisketorvet
til Havnestaden. De to
cykelbroer skal kobles til
et net af grønne cykelruter
som kommunen også planlægger.
agn

King Kong vandaliserer
ikke Nykreditbygningen
mere. Det skulle dermed
være mere sikkert at tage
på havnepromenade fra
den 1. august.
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Vidste du, at vi har en trækvogn (2x1 meter), som du kan låne
til små transporter og flytninger?

Kig ind eller ring til Satellitten og hør nærmere!

Har du en idé?
På baggrund af det spinkle fremmøde til idémøde 2 om det nye hus (tak
til jer der kom), afholdes det næste idémøde ved første styringsmøde i
august. Her afgøres det om fremtidige idémøder skal en fast del af de
ordinære styringsmøder. Det ændrer dog ikke på, at vi meget gerne vil
have jeres ideer og holdninger (skal der være et selskabslokale, hvor
familiefesten kan holdes, skal der være værksteder, skal der være…?)
Så derfor: Hvad ville få dig til at komme i det nye hus i Havneparken?
Hvad tror du, ville få din nabo til at nyde at være der? Du bliver taget
alvorligt, hvis du smider et papir ind i Beboerhjørnets brevsprække med
din idé til Styringsgruppen. Kan afleveres nat og dag sommeren over!
Første styringsmøde efter sommerferien er MANDAG 13. august kl. 19
– alle er velkomne i Beboerhjørnet, Leifsgade 7

Kom til Bryggens
sankthansfest i Islands
Brygges Havnepark
Lørdag d. 23. juni kl. 18-23 – for nittende gang i træk, men
forhåbentlig i solskin!
Det er med allerstørste fornøjelse at
Gimle Satellitten og lokalrådet hermed
inviterer til den traditionelle sankthansfest – der for første gang i årevis falder
på en lørdag. Mon ikke også festen bliver
ekstraordinær i år? I hvert fald synes vi,
at programmet er spændende. Selv med
et mere spinkelt økonomisk sikkerhedsnet end de sidste par år, har flere af
vores venner meldt sig på banen for at
bidrage til en god fest:
Kl. 18 Grillen starter – Gimle Satellittens køkken er af gode grunde lidt på
feltfod. Alligevel kan man for rimelige
priser indtage bagt kartoffel med hjemmelavet kyllingefyld og coleslaw eller
store grillpølser med brød. Vi beder om
overbærenhed fra havneparkens øvrige
gæster og tillader os at disponere over
grillerne ved Pinen.
Kl. 18,15 Rancho underholder – gøgl for
børn og voksne. Den indvandrede belgier,
Rancho, omrejsende gøgler i årevis,
underholder med gøgl, trylleri, jonglering
og klovnerier af højeste klasse

Reinhardt, Gypsy Kings, egne numre
samt latin og jazz standards. Forrygende
succés i Ballroom i april og fortjener et
stort publikum
Kl. 21 Båltale ved Finn Rudaizky (medlem af BR)
Kl. 21,20 Bål og Midsommervisen (»den
gamle!«)
Kl. 21,45 L22 – er også navnet på en helikopter. Louise Brüel Flagstad optrådte
på bedste vis med sit band til Bryggens
Virkelighed sidste år. Med få ændringer i
besætningen inviterer Louise nu holdet
og Sct. Hansgæsterne med op at flyve
med spicy rock’n’roll med en funky soul!
Vi garanterer for kvaliteten!
Fri entré (selvfølgelig). Tidspunkterne er
cirkatider. Drikkevarer sælges
Arr.: Gimle Satellitten og Islands Brygges Lokalråd støttet af Københavns Sommerunderholdning.

Kl. 19,15 DUO Swing of Sahara – Ugorskij og Dobronyi er en forrygende guitarduo med virtuost og intenst sammenspil
med sigøjnerjazz, swing og latin. Django

Husk: sankthansaften er lørdag den 23. juni!
Vi ses – og god sommer. (Satellitten er åben)
Leifsgade 7 · 2300 København S · Tel. 3295 1394 · Fax 3257 0295 · E-post: gimle@kuc.dk

EFTERLYSNING!
Kandidater til ældrerådsvalget til
Ældrerådet Vestamager,
der afholdes
torsdag den 4. oktober 2001,

SØGES!!!
Efter omlægning af socialdistrikterne på Amager
er det kun bryggeboerne og beboerne i det
kommende distrikt Vestamager, der kan deltage i
valget.
Alle, der er fyldt 60 år på valgdagen, kan opstille
som kandidat til det nye Ældreråd.
Såfremt man er interesseret og ønsker at høre
nærmere om arbejdet i Ældrerådet, kan man
henvende sig hver mandag mellem klokken
11.00-13.00 på Ældrerådets kontor:
Njalsgade 13, 1. sal, værelse 106, eller ringe på
telefonnummer 33 17 28 64, telefonsvarer døgnet
rundt.
De nye grænser i distriktet Vestamager kan da
oplyses, så man kan afgøre, om man bor i dette
nye distrikt.
Med venlig hilsen, Ældrerådet Amagerbro.

Nye naboer
Carl Bagge og personalet
ved Skolen på Islands
Brygge var på besøg i
Thorshave torsdag den 7.
juni da institutionen holdt
indvielse på deres nye
adresse – Artillerivej 61.
Lederen af Thorshave,

Jan Kjær, tog imod gaven
fra de nye naboer. Både
nye og gamle venner var
på besøg den eftermiddag.
Blandt gaverne var en
ny flagstang fra arkitekterne som stod for udformningen af den nye lege-

plads. Flaget kunne dermed bliv hejst i dagens
anledning nu hvor institutionen officielt er på plads.
Thorshave er den første af
tre institutioner fra Ny
Tøjhus området som har
fået endelig genhusning.

Tragisk ulykke
– En 38-årig familiefar fra
Amager og hans 10-årige
datter blev Pinsesøndag
dræbt ved en voldsom trafikulykke på Holbæk-motorvejen, berettede Berlinske Tidende i sidste uge.
Med i bilen var også den

38-åriges kone og parrets
ældste datter.
Ulykken skete, da familien var på vej hjem til Islands Brygge fra et sommerhusområde i Nordsjælland.
Både moderen og den

ældste datter, som overlevede på mirakuløs vis, er
nu hjemme efter behandling på Rigshospitalet.
Den tragiske ulykke har
efterladt familie, venner og
klassekammerater i chok.
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Det gode storbyliv
Kronik af
Johnny Hedegaard
En menneskelig eksistens
uden naturen er p.t. utænkelig; en udtalelse som er
lidt af et paradoks al den
stund, det menneskelige
legeme er natur. Så al udvikling og oplevelser starter og tager udgangspunkt
i os selv. Men selv om vores
intelligens gør, at vi konstant snubler over grænser
sat af os selv, sætter vore
ydre rammer nogle i øjeblikket usynlige grænser
for vores fremfærd og
fremtid.
Derfor er et godt storbyliv dybt afhængig af en
sund eksistens- og livsopfattelse, som igen afspejler
et sundt, respektfuldt
naturhensyn. Jeg mener
altså ikke at »det gode
storbyliv« er noget, vi kan
planlægge og strukturere.
Derfor mener jeg heller
ikke, det er relevant at
diskutere naturen og
naturoplevelser som en
slags forlystelsespark, vi
bare kan indtage efter forgodtbefindende.
At give et bud på et bestemt natursyn illustrerer
blot i hvilken udstrækning, vi mentalt har fjernet os fra vores eksistensgrundlag, og hvorvidt vi
mener at kunne styre og
tilrettelægge os ud af alting. Eller om vi accepterer, at det frie valg som
mennesker alligevel ligger
inden for nogle bestemte
rammer.
Sagt på en anden måde:
Naturen er ligeglad med,
hvad vi mener, den er der
bare, og tilpasser sig vores
tiltag. Naturen har ikke
noget navn eller begreb for
sig selv. Natur er derfor et
udtryk for den menneskelige kultur, idet vi påvirker
direkte eller indirekte alt
fra Nordpolen til Antarktis, fra ørken til regnskov.
Det er din og min dagligdag, der er afgørende for,
hvordan naturen uden for
storbyen udvikler sig.
Jeg er af den årgang, der
i dag lever i fremtiden, forstået på den måde at »da
far var dreng, så verden
helt anderledes ud«. Og
det gjorde den sgu:
Jeg var barn på Bryggen, dengang der var biograf i Isafjordsgade (Hullet). Hver søndag eftermiddag kl. 16 var salen stuvende fuld af Bryggebørn.
Og alle brød ud i larmende
vild jubel og trampede i
takt, når kavaleriet kom
til syne på bakkekammen
for afværge et knusende
nederlag.
Der kørte sporvogn i Isafjordsgade. Vi hentede is til
isskabet i ismejeriet/ konditoriet på hjørnet ved
siden af biografen. Købte
friskmalet kaffe hos købmand Jensen i Gunløgsgade; han havde altid brun
kittel på, grønthandler
Hansen i Isafjordsgade
havde altid hvid kittel på.
Vi købte frisk fisk hos én af
de tre fiskehandlere på
Bryggen; det var også dengang fiskehandleren altid
plantede prisskiltet i ryggen på én af de levende
rødspætter, der lå i vinduet.
Bryggeriernes hestevog-

ne var ikke til pynt og
paradekørsel, men var en
fast del af gadebilledet, og
hestene fik spændt muleposer på, når kuskene
holdt (drikke)pause. Posten drak en øl på grønthandlerens regning. Karl
og andre klunsere slukkede tørsten inde i porten.
Det var dengang, der var
50 øl i en kasse; og kassen
var af træ, så det var en
tung sag for en spinkel
bydreng at slæbe den op til
4. eller 5. sal. Til gengæld
gav det måske 1 krone i
drikkepenge.
Det var også dengang,
man skulle have seddel
med hjemmefra, hvis man
som barn ville sælge tomme flasker i Anti-Brugsen.
Og i skolen sagde vi »De«
og efternavn til lærerne;
drenge og piger legede i
hver sin gård, og vi kunne
vælge mellem en flad og en
sveder, når vi havde lavet
gale streger.
Når jeg derfor hører bemærkningen »lad os finde
den gode, gamle Bryggeånd frem igen«, véd jeg af
egen erfaring, at denne
»ånd« altid har og altid vil
eksistere. Men denne
»ånd« er tidsbestemt, og
forandrer sig derfor konstant i takt med samfundsudviklingen, og vi opfatter
den forskelligt, alt efter
vores alder og i hvilke
samfundsgrupper vi bevæger os. Og den gror i øvrigt
i enhver del af landet, byen
eller sågar foreningsliv.
Så når der tales om »den
gode, gamle Bryggeånd«,
er der lige så mange opfattelser, som der er Bryggeboere af nyere såvel som
ældre årgang. Og det er
hvad »Bryggeånden« og
»det gode storbyliv« har til
fælles: Begge er under evig
forandring. Opskriften på
»det gode storbyliv« vil
derfor være forældet i morgen.
Det, jeg mener, man bør
fokusere på, er vores måde
at være sammen på; at
være samfundsborgere.
Og her er tendenserne de
samme landet over: Tidligere var det at vokse op i
samfundet, noget der
angik alle; der var nogle
sociale samværsformer,

Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse,
som igen afspejler et
sundt, respektfuldt naturhensyn.

der skulle overholdes, og
det blandede man sig helt
naturligt i.
I dag er tilværelsen blevet individualiseret, og de
nye årgange omtales som
»jeg-generationen«.
I hele byen (også på
Bryggen) er det ganske
almindeligt, at både børn
og voksne cykler på fortovet; hundeejere har ofte et
mere afslappet forhold til
de kære dyrs gøren og
laden end ikke-hundeejere; børnenes legeplads blev
gjort mindre for at gøre
plads til anden form for
aktivitet bag plankeværket; samtlige gårde på
Bryggen er blevet aflåst og
har fået »pæne« gårdmiljøer; de nye boliger på Havnefronten er i en prisklasse, som appellerer til
en helt anden gruppe medborgere, end vi tidligere
har set på Bryggen; huslejestigninger og andelsforeninger vil også skabe et
nyt rum; mobiltelefonen
har holdt sit indtog i bussen, Brugsen og alle andre
steder; Socialdemokratiet
fører en politik, de borgerlige ville kunne være bekendt.
Alt i alt er vi i det offentlige rum sammen på en
anden måde end tidligere.
Respekt og hensyntagen
er ikke så moderne, som
det har været. De fælles
værdier er ikke så fælles
mere.
Og hvad har det så med
naturen at gøre? Eller
»Det gode storbyliv«?
Begge dele kræver en
fælles holdning, fælles
værdier. Jeg var engang til
et foredrag, hvor en af tilhørerne stillede et spørgsmål ang. et evt. liv efter
døden. Svaret var, at det er
bedre at koncentrere sig
om at leve det levende liv
på en ordentlig måde. Koncentrere sig om nu’et og
ikke fremtiden. Og når
man ikke kan det endnu,
er der ingen grund til at
spilde tid og energi på livet
efter døden.
Det jeg mener er, at hvis
vi kan finde ud af at være
sammen på en måde, hvor
vi viser gensidig hensyntagen og respekt, vil vi helt
ubesværet opleve, at hverdagen bliver til »det gode
storbyliv«. Så vil vi kunne
sige med Dan Turell: »Det
jeg holder allermest af, er
hverdagen«. Moder Natur
vil ad denne vej blive tilgodeset på en helt naturlig
måde. Fælleden vil ikke
være så trængt, og parkerne behøver ikke være så
fantasiløse, som mange af
dem er.
Som det ser ud nu, vil
der sikkert ikke gå lang
tid, før vi på Bryggen ikke
mere kan opleve at høre
både rådhusklokken falde
i slag og nattergalens triller på én gang; opleve flagermus; høre lappedykkeres karakteristiske »grisehyl«; vinbjergsnegle i hobetal; rideskole; eller helt
enkelt bare at gå en tur på
Fælleden og fryde sig over
livet, himlen og skyerne.
Ikke før vi erkender
vores fælles grundlag og
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Boldklubben Heklas allerførste juniorhold 1949/1950. I cirklen ses Niels Hvid, som var med til 75 års
jubilæet. Se nedenfor!

Evig ung. Herren til højre er Niels Hvid, som var med, da Hekla sparkede deres første
ungdomshold i gang…

HEKLA: EVIG UNG TRODS 75 ÅR
B

ryggens lokale fodboldklub fejrede i
lørdags 75 års jubilæum med både fodboldskampe i Hekla Park på
Artillerivej og fest i klubhuset på Egilsgade.
Tommy Pedersen som
har været med i klubben i
snart 20 år og bestyrelsesmedlem i de sidste 11,
afsatte en lille halve times
tid for at fortælle os om
klubbens historie og om
dens fremtid.
Klubben flytter til et nyt
klubhus i 2002 og nye
kapitler som snart skrives
ind i klubbens historiebøger
ser meget lovende ud.
Fremtiden tegner lys for
den lille Brygge-klub.

2 øre i kontingent
– I 1926, da klubben startede, betalte medlemmer-

ne et kontingent på 2 øre
pr. måned, fortæller Tommy Pedersen om klubbens
begyndelse. At man var
nødt til at sende rykkere
ud er måske lidt uforståeligt nu til dags, men det
kan man læse i klubbens
arkiver.
– I dag er kontingentet
50 kroner pr. måned og det
er meget billigt. Blandt de
billigste i København.
Tommy Pedersen gør
opmærksom på Heklas
sponsorer som en af grundene til den gode økonomi.
– Uden dem vil klubben
se helt anderledes ud.
Tommy
fremhæver
Bryggebageren som en af
Heklas trofaste sponsorer.
– Han var selv seniorspiller i en årrække og nu
er det hans to børn der
spiller for klubben.
De fleste af Heklas spon-

sorer er lokale erhvervsdrivende og kontakten til
dem formodes at være på
et mere menneskeligt plan
end for de større danske
klubber. Men Tommy påpeger at Hekla nu har formået at finde støre sponsorer som Siemens. Nu hvor
Hekla snart får et nyt
klubhus på Lossepladsvej
er der lidt bekymring
omkring klubbens økonomi og klubbens størrelse.
– Vi vil gerne vokse med
bydelen, men vi vil ikke
være for stor. Det er vigtigt
at vores trænere har tid til
børnene. Der skal være tid
til at hygge sig med det
arbejde vi laver.
Tommy håber at de daglige driftsomkostninger for
det nye klubhus bliver lav.
– Vi håber at vi selv kan
få lov til at kridte banerne
og slå græs for at spare lidt

på det årlige budget. De
penge vi sparer dér kan
bruges til bl.a. ungdoms
arbejde.

Forkælet ungdom
I klubhuset er der gang i
den. Sodavand og øl drikkes i lige mængder. Der er
sandwich og chips på bordet. Der er mange unge
spillere der deltager i
dagens fest. Deres forældre er også til stede. På
væggene er de fleste af billederne i sort/hvid af
Heklas seniorhold igennem 75 år, imens mange af
farvebillederne er fra ungdomsafdelingen.
Ungdomsafdelingen er
en forholdsvis nyskabelse
for klubben, som nærmest
eksploderet i de sidste tre
år. Politikere fremhæver
ofte klubbens arbejde med

ungdomsafdelingen som et
eksempel på hvor godt det
kan gøres.
– Vores ungdomsafdeling er meget forkælet. Jeg
håber de ikke ødelægges.
Tommy Pedersen ser
arbejdet med ungdommen
som en af klubbens vigtigste opgaver.
– Vi skal holde på ungdommen. Det er dem der
skal forstærke seniorafdelingen i fremtiden.

Større klubhus
Hekla har fået 4.3 millioner kroner bevilget til et
nyt klubhus på Lossepladsvej. Den oprindelige plan
var at bygge et 300 kvadratmeter hus, men Hekla
mener, at man kan få et
væsentlig større hus for de
samme penge. I samarbejde med borgerrepræsen-

tant Finn Rudaizky (A) har
Hekla udarbejdet et større
projekt som formentlig bliver politisk godkendt.
– Der skal indhentes tilladelser i alle de relevante
instanser hvis et større
klubhus skal bliv en realitet, siger Tommy. Ved at
bygge større med det samme undgår vi at skulle
spørge om ekstra bevilling
som det har været tilfældet med Sundby boldklub
og deres klubhus på
Kløvermarken.
Spurgt om tidsplanen
for byggeriet af klubhuset
er svaret fra Tommy kort
og kontant.
– 31. december 2001 !
Hvis pengene ikke er brugt
i regnskabsår 2001 skal vi
til at søge om at få dem
flyttet fra det ene regnskabsår til det andet. Det
vil vi helst undgå.

HEKLA
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Fornemt besøg. Den tidligere landsholdsspiller, Ole Tobiasen, er her flankeret af Heklas Alex Andreassen og Tommy Pedersen inden han skal fløjte dagens første kamp.

R PÅ BANEN
Klubben forventes at
være på plads i deres nye
omgivelser i foråret 2002.
Hekla forlader lokalerne i
Egilsgade til den tid.

Landsholdsspiller
som dommer
I dagens anledning havde
Hekla inviteret den tidligere landsholdsspiller, Ole
Tobiasen, til at være dommer da Heklas 93’ere hold
mødte B1908 tidligere på
dagen i Hekla Park. Tobiasen som er langtidsskadet
fra hans klub, Ajax Amsterdam, havde ingen problem med at følge drengene på banen trods det ensidige resultat, 10-0 til
Hekla.
Tobiasen har en fortid
som elev på Skolen på
Islands Brygge og en tilknytning til bydelen med

både familie og venner her.
Flere hundrede autografer
blev skrevet i løbet af
dagen.

Møder Brøndbys Old
Boys onsdag
Heklas hold i årets Old
Boys pokalturnering er
ubesejret i deres første syv
kampe. Men man frygter
næste rundes modstander.
– Vi har trukket Brøndby ud af DBU’s hat og den
kamp bliver ikke nem.
Brøndby råder nemlig over
flere tidligere landsholdsspillere. Det er spillere
som Lars Olsen, Kim Vilfort, Ole Bjur og Mark
Strudahl vi skal op imod,
siger Tommy Pedersen
Kampen spilles onsdag
d. 13. juni kl. 18:30 på
Kløvermarken. Alle er velkomne!

Succes historie. Medlems tallet i Heklas ungdom er nærmeste eksploderet i de sidste tre år. Med et nyt klubhus
er det snart muligt at imødekomme de mange drenge og pigers ønsker at komme på et af Heklas efterhånden
mange ungdomshold.
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Bryggen år 2001 – en rejse mod det ukendte
Nedtællingen til årets lokale kulturbegivenhed,
Bryggens Virkelighed 11
er startet.
Om 75 dage, weekenden
d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes
fortøjningerne for tre dages
Bryggerejse på kryds og
tværs – gennem natur,
udstillinger, foredrag, politiske debatter, musik,
opdagelser, fest og leg.
Ansøgninger om økonomisk støtte til arrangementet er forlængst sendt
ud til potentielle private
som offentlige sponsorer –
og vi kan fortælle at Amagerbanken, som de første
har givet 25.000 kr. til
arrangementet, der har et
budget på 187.000 kr.
Fællestemaet tager sit
udgangspunkt i det oprindelige kystområde, hvorfra
Bryggen for 100 år siden
voksede ud i havneløbet –
nemlig arealerne syd for
Artillerivej, Fælleden.
Gennem
historiske
udstillinger fortælles om
Fælledens militære anvendelse og overgang til civile
formål og langsomme sammensmeltning med det
nye kvarter, der voksede
ud i havneløbet. Stadig er
der militære anlæg tilbage, men anlægget af boligkvarteret betød begyndelsen til enden for militæret
– men også en interesse for
bevarelse af militærområdets store naturværdier.
Bryggen er igen et byggeinteressant område. Det
gamle tætte boligkvarter

Filippinere optræder ved sidste års Bryggens Virkeligheds-arrangement.

ved havnen ligger klemt
inde mellem store uoverskuelige byggeprojekter,
der alene arealmæssigt
langt overstiger det gamle
område.
Bryggeboernes daglige
liv er præget af følgevirk-

ningerne: byggerod og
ændring af infrastrukturen, kolonihaver og friarealer forsvinder, nedrivning
af medborgerhus, institutionsflytninger, forretninger
og værksteder forsvinder,
huslejestigninger og ænd-

rede lejerforhold er på vej
– og på den anden side:
skoleudvidelse, boldbaner
og nyt medborgerhus er på
vej, Faste Batteri renoveres og åbnes, nye boliger
bygges, store og prestigefyldte nyanlæg til alle

sider, en metrostation.
Hvad bringer byggedønninger?
Et nyt kvarter i udvikling, en ny identitet?
Eller et område delt i
enklaver, lukkede for hinanden?

GUDSTJENESTER
Søndag 17. juni: 11.00
Bjarne Fabritius Petersen
Søndag 24. juni: 10.00
Bjarne Fabritius Petersen
Søndag 1. juli: 10.00 Bjarne
Fabritius Petersen
Søndag 8. juli: 10.00 Bjarne
Fabritius Petersen
Søndag 15. juli: 10.00
Bjarne Fabritius Petersen
Søndag 22. juli: 10.00 Hans
Anker Jørgensen
Søndag 29. juli: 10.00 Hans
Anker Jørgensen
Søndag 5. august: 10.00
Kirsten Ottosen
Søndag 12. august: 10.00
Hans Anker Jørgensen,
transmitteres på DR P1
Søndag 19. august: 10.00
Hans Anker Jørgensen
Søndag 26. august: 10.00
Bjarne Fabritius Petersen
Søndag 2. september:
11.00 Bjarne Fabritius
Petersen
Søndag 9. september:
11.00 Bjarne Fabritius
Petersen. Konfirmation
Søndag 16. september:
11.00 Hans Anker
Jørgensen

Højmesse
kl. 10
I sommerperioden, fra
24.6-26.8 2001, ændres
starttidspunktet for højmessen forsøgsvis fra klokken 11.00 til klokken
10.00.
hr

HANS TAUSENS KIRKE
ISLANDS BRYGGES SOGN

◆

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

Arnulf Rainer:
Kors
1987-89.

Tør jeg lade
mig bade…
Jeg er ny i krken, ikke forstået på den måde at jeg
nys er døbt. Det har jeg
været længer end jeg kan
huske, men ny fordi jeg for
første gang i mit liv har
forsøgt at følge kirkeåret
på lidt tættere hold i kirken til gudstjeneste.
Det er en anderledes
oplevelse at give sig selv
lov til at rive en time ud af
en travl ugekalender og
benytte denne time til lidt
indsigt. Vi mennesker går
og tænker over mangt og
meget på indersiden, noget
kæmper vi endda med.
Den oplevelse har jeg i
hvert fald fra tid til anden,
og så kan der frit vælges

ÅBEN KIRKE
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.

lige fra glemsel til
psykolog.
Men som sagt, en
bænk i kirken er mit
udgangspunkt
og
reflektionen af mit
valg er, der må synges, ellers skal der
ties. Dette med at tie stille
har jeg ofte svært ved. Formuleringer på 1000 forskellige måder og en, synes
jeg selv, formidabel evne til
at se problemer, specielt
andres, gør at det er godt
at skulle tie. Tie og lytte
har kirken plads til, der
fordres ikke noget svar på
det der siges i kirken. Det
giver langt bedre rum i
hovedet, når der ikke hele
tiden skal produceres sætninger, og jeg får serveret
glimrende tikster, som er
nærværende og omsætba-

OBS!

KIRKEBIL

☎ 32 57 41 96

OBS!

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

re til mit liv og levned.
En anden refleksion er,
at jeg går til frisør og får
ordnt mit hår, bliver pæn
udenpå. Forsøger at holde
kroppen i form hvorimod
mit indre, må hytte sig
som det bedst kan.
Så jeg går i kirke og bli-

ver åndeligt »friseret« og til tider
også
åndeligt
badet. Det kommer lidt an på
hvor meget jeg hører efter og om jeg
tør lade mig bade.
Da jeg er ny i kirken har
jeg først nu fundet ud af at
søndagens tekst står i min
gamle salmebog fra konfirmationen, det er bare at
finde den sidste store højtid og så ellers regne fremad. Dette fund gør at jeg
nogen gange har læst på
lektien hjemmefra og jeg
befinder mig lidt mere
familiært med de ord der
bliver brugt denne søndag.
Når jeg så er bænket og
kirkens kor og orgel toner
ind, er jeg helt klar til min
sjæls stund og hvor har
den trængt til lidt opmærksomhed!
Det er en god oplevelse
og en nydelse der bør
prøves, bare en gang imellem.
Gitte Madsen,
næstformand i
Menighedsrådet

Overlever Bryggen, Fælleden, Vestamager som et
livfuldt hele – og skaber de
nye områder en tiltrængt
injektion af nyt blod, som
får hele Bryggen til at
blomstre op?
Eller drukner det gamle
tætte boligområde og de
øvrige områder i hoteller,
kontorkolosser, tomme friserede designlandskaber
og selvberoende luksusboliger?
Barometeret på Bryggen
står på Foranderligt – mellem Regn og Smukt Vejr.
Bryggens kulturfestival
har igennem årene været
placeret forskellige steder
i kvarteret. I år vil Skolen
og
børneinstitutionen
Thorshave på Fælleden
være hovedcentret for de
mange arrangementer.
De bærende elementer i
BV 11 er de udstillinger og
andre former for udtryk,
som springer ud af de forskellige deltageres tilgang
til og behandling af det
overordnede tema.
Har du idéer der kan fylde flere perspektiver i denne lokale kulturrejse mod
en ukendt fremtid, så kom
med dem – uanset om de
er fiks og færdige eller skal
videre udvikles.
Deltag i den videre planlægning af BV 11. Næste
møde i beboerhjørnet, Leifsgade 7, mandag d. 25. juni
kl. 19.
Alle
er
hjertelig
velkommen.
Med venlig hilsen BV11

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
Søren Roed
Bergthorasgade 8, 5. th., S
Tlf. 32 57 14 07
KIRKEVÆRGE
Steen Poulsen
Artillerivej 46, 2300 Kbh. S.
Tlf. 32 96 94 83
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Forældre tager
sagen i egen
hånd
»Når nu skolen har fået
bevilget området ved
siden af politiskolen, og
når det samtidig kniber
gevaldigt med pladsen – så
kan vi ikke vente på at
kommunen får snøvlet sig
sammen om hvad de vil
med skolen«.

BRYGGENS
BILLIGSTE
MALER

Malerfirmaet

Intet er for småt

Intet er for stort

Sådan lød det fra skolebestyrelsen i lørdags da de
tog sagen i egen hånd og
brød hegnet ned for selv at
tage det nye område i brug
Selma fra 1.U klippede
den røde snor over, og Torben Helsinghoff fra Bryggens Børneatelier afsløre-

Gerne vedligeholdelseskonto
Henvendelse på tlf. 26 95 29 32

Opgradering til 750 MHz computer

de skolens nye udvidelsessøjle med malerier af skolens børn og med påskriften »Her udvider skolen på
Islands Brygge«.
Med aktionen håber
skolebestyrelsen at få
fremskyndet
processen

med skolens udvidelse.
Haveforeningen Faste Batteri har på forhånd fået
garanteret en indgangssti,
men ellers skal området,
hvis det står til skolen,
bruges til boldbaner, klatrestativer og nye lokaler.

Børneliv i 40’erne og 50’erne
Bryggen i gamle dage
Pludselig har jeg fået tid,
og så dukker der en masse
billeder frem fra dengang,
jeg var barn på Bryggen.
Tydeligt husker jeg »vores« gård. Her boede den
skrappe vicevært, som i
børneøjne var en særlig
farlig mand. Vi så ham
aldrig smile, mener jeg.
Hvis han kunne finde en
syndebuk, tror jeg faktisk,
at hans dag var reddet.
Det var altid en bestemt
dreng fra gården han jagtede. Drengen fik skideballer hver dag, men til gengæld var han samtidigt en
dreng, vi var mere eller
mindre bange for. Indtil en
dag, hvor vreden kom op i
mig, fordi han havde drillet min lillebror. Jeg kom
op at slås med ham, så det
føg om ørerne på os. De
andre børn var heppekor.
Aldrig før eller siden har
jeg haft så mange kræfter,
for i samme moment at
drengen fik fat i mine fletninger, fik jeg pludselig fat
i hans hår og svingede
ham rundt, så det endte
med, at jeg stod med en
stor hårtot i hånden. Herefter var der våbenstilstand for en tid.
Vi var mange børn i

gården, som fandt på mange forskellige lege. For
eksempel var det sjovt at
lege kælderleg. En leg,
hvor vi i mørket skulle finde hinanden. Eller hoppe
tagfat oven på tagene af
cykelskurene. En særlig
lugt og smag var det, når
en vaskekælderrude var
gået i stykker.
Så satte viceværten en
ny rude i, der blev tætnet
med kit, som vi så pillede
af og gik og gnaskede på.
(Tyggegummi var for
dyrt). For at få fat i tyggegummiet, skulle man aflevere cirka et kilo aviser i
en kiosk i Thorshavnsgade. Hertil skulle der
erlægges en sum på 50 øre.
Så kunne man få en pakke
Wrickley. Senere kom Dandy, der var mere sejt i gummiet.
Én gang om måneden
var der store vaskedag
nede i kælderen, hvor
vores mor vaskede tøj i en
gruekedel , som hun fyrede
op med koks. Når vasketøjet efter en hel dags
skrubben endelig var færdigt, så var turen kommet
til os børn, og vi skulle da
op i gruekedlen.
Når vi var sultne, råbte
vi nede fra gården med en
bestemt melodi: »Moar,

kom i vinduet. Det er Ulla,
der kalder. Kast en madpakke ned!«. Vores mor var
streng i den henseende.
Det måtte vi ikke. Derfor
var vi nødt til at trave den
lange gang op til 4. sal,
hvis vi var sultne. Det
mest dragende var selvfølgelig det, vi ikke måtte.
Nemlig at gå ned på havnen. Her lagde ofte skibe
til, sejlende helt fra Tanzania. De fragtede kokos- og
jordnødder. Under transporten til Sojakagefabrikken faldt der altid kokosrester ned. Selv om kødet var
gult og harsk, så spiste vi
det med vellyst.
Amager Fælled var et
særligt farligt område, for
her kunne man møde »lokkere. Kendetegnet på dem
var, at de altid bar hvide
gummisko.
Ugens højdepunkt var,
når vi søndag eftermiddag
fik 25 øre. For alle disse
penge kunne vi nemlig
komme i biografen, som lå
i Isafjordsgade. Den hed
også »Berghul« eller »Operaen«. Her skulle vi passe
på, for billetkonduktøren i
uniform og kasket smed de
mest larmende unger ud,
når dørene blev åbnet til
Morten Korchs »Far til
Fire« eller en forrygende

Western med John Wayne.
Så var det noget med at
bruge rundsavene på albuerne for at komme først, da
der ikke var nummererede
pladser.
Biografstolene
bestod af støjende klapstole.
Forretningerne glemmer
jeg heller ikke. Det var lykken, når man fik lov til at
gå ned hos Brørup og købe
glansbilleder eller påklædningsdukker. En anden
lykkebutik var slikforretningen Himmelstrup. Her
kunne vi få en kæmpe
jordbæris – med skum- for
25 øre.
Om aftenen var der jo
ikke noget, der hed TV
eller computer. Vi børn
underholdt os med forskellige spil og bøger og vores
mor sad med et håndarbejde eller med uldsokker, der
skulle stoppes, eller nylonstrømper, der skulle
maskes op, mens vores far
spillede klaver. Han var en
flittig gæst på det lokale
bibliotek, som lå på Artillerivej, og ofte sad han
også og læste.
Siden har Islands Brygge gennemgået en rivende
udvikling og forandring,
men billedet af »den gamle
Brygge« har sat sig på min
nethinde som et minde i en

ECS K7VZA (socket A) ATX motherboard op til 1,5 GHz
750 MHz AMD Duron prosessor
64 Mb SD-Ram PC133
18 bit lydkort fuld duplex
8 Mb AGP grafikkort
ATX Miditower lownoise
Tillæg for ekstra 64 Mb Sdram PC133 kr. 238,Tillæg for 3dfx Banshee 16 mb grafikkort kr. 198,17’’ IBM P70 Trinitron 120 Hz brugt monitor kr. 998,-

Samlet og køreklar: 3.228,00 kr.
Forudsættes at du har en pc med cdromdrev, harddisk,
tastatur, mus, diskettedrev m.v. som virker
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Lav leg og musik af
skrammel og blik
Søndag den 17. juni kl. 12
åbnes dørene igen for
Grønne Familiedage hos
Naturprojekt Kløvermarken, Kløvermarksvej 35.
Fremstil musikinstrumenter og legetøj af naturog
genbrugsmaterialer
med Jørgen Skur og Anders Shagembe Jørgensen.
I genbrugsværkstedet kan
børn og voksne lave legetøj
og
musikinstrumenter
med mekaniske principper
og lydeffekter udfra eksempler fra hele verden.
De Grønne Guider fra
Holmbladsgade, Islands
Brygge, Café Krunch og
Christianshavn vil sammen med projektlederen
fra Naturprojekt Kløvermarken byde på supplerende miljøinformation om
dagens temaer og sørge for
kaffe og saft. Endelig slut-

tes arrangementet af med
at bage snobrød ved bålpladsen på naturgrunden
fra kl. 15-16.
Søndag den 20. maj
fandt den første grønne
familiedag sted. Her var 33
voksne og ligeså mange
børn hos Naturprojekt
Kløvermarken, hvor de nød
det gode vejr og blev klogere på pileflet og linolie.
Tilmelding til arrangementet den 17. juni er nødvendig og skal ske til Grøn
guide Anja Puggaard tlf. 32
57 88 89, Grøn Guide Hanne Gro Djernis tlf. 82 32 55
44, Grøn guide Gry Pedersen 32 84 50 50, Grøn Guide Jetje Fink tlf. 32 96 97
28 eller Projektleder Lis
Valentin 20 66 80 05.
Deltagerbetaling: 20 kr.
for voksne, gratis entre for
børn

Christianshavns Grønne Guide Anja Puggaard, c/o
Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34,
1420 København K.
tlf. 32 57 88 89,
e-post: anja.puggaard-gg@grundtvig.dk
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AKUPUNKTUR
Natural Health Clinic
Gunløgsgade 3
32 95 88 89 / 21 80 95 21

BRILLER
Finn Dyrberg
Autoriseret optiker
40 82 93 02

FARVEHANDEL
O. Nørbys Eftf.
Isafjordsgade 3
32 54 32 66

ANTIKVITETER
Antikkram
Leifsgade 3
32 54 32 36
Tirs.& tors. 13-18
Fre. 14-18; lør. 11-14

BØRNETØJ
Z’s Børnetøj str. 2-12 år
Vi syr på bestilling
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36

FODTERAPI
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

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

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

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
Bryggebageren
Amagerbrogade 73
Universe
Leifsgade 17
32 97 17 70
Reykjaviksgade 2
32 95 85 45
32 96 00 22
Realmæglerne Korsmann
BANK
H.C. Andersens Blvd. 42
GENBRUG
Amagerbanken
v/ Langebro · 33 11 61 60
Genbryggen
Islands Brygge 3
Reykjaviksgade 2, kld.
32 95 63 27
EJENDOMSSELSKAB
Ejendomsselskabet
GLARMESTER
BEGRAVELSE
Hüffeldt & Rydmann
Jimmy Berger
Bryggens
Gunløgsgade 1
Artillerivej 50 – 52
Begravelsesforretning
32 54 12 17 fax: 32 54 22 49 32 54 83 12
Amagerbrogade 155
Telefontid: mand.-tors. kl. 9-10
Islands Brygge 13
Personlig henv. tors. kl. 10-12 GULVSERVICE
32 55 55 55
A-Z Gulve.
Norden A/S
Gunløgsgade 35, kld.
BLOMSTER
Toldbodgade 61
32 57 25 84
Blomstercirklen
1253 København K
www.azgulve.dk
Leifsgade 5
33 69 41 41
32 57 19 10
KIROPRAKTOR
Nybolig Steen Kofoed
Bryggens Kiropraktisk Klinik
Malou Blomster
Amagerbrogade 69 og 73
Kenneth Lehart Jensen
Thorshavnsgade 26
32 97 17 70 · fax 32 97 20 05 Kigkurren 6-8, opgang C
32 57 05 14
32 57 13 00
ELEKTRIKER
BOGHANDEL
DFR-Gruppen A/S
KOPIERING
Bryggens Bog- og
Gunløgsgade 23-25
RIAkopi
Papirhandel
70 25 74 74 / 20 72 74 74
Njalsgade 13 -15
Islands Brygge 21
33 66 31 32
32 54 09 05 fax: 32 54 79 06 Due Ka’ El
Gunløgsgade 43, kld. tv.
KØBMAND
BOWLING
32 96 69 11 / 40 19 69 33
EDEKA Marked / Per Toft
Bryggens Bowling Center
Egilsgade 2
Islands Brygge 83E
Kilting EL-køb
32 54 07 05
32 54 00 50
Isafjordsgade 4
32 54 56 91

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
Kontor: 70 272 273
Mobil: 40 61 62 63
VVS
VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55
ÆLDRERÅD
Ældrerådet Amagerbro
Njalsgade 13,1. vær.106
mandage 11.00-13.00
33 17 28 64 – telefonsvarer
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

Søndag den 20. maj fandt den
første grønne familiedag sted. Her
var 33 voksne og lige så mange
børn hos Naturprojekt Kløvermarken, hvor de nød det gode vejr
og blev klogere på pileflet og linolie.

Havelodder har fået nyt
liv
De tolv havelodder ved
Amagerbanen, der som
omtalt i Bryggebladet nummer 7 var blevet opsagt 1.
juni har fået fristen forlænget til 1. september. »Det er
meget underligt«, udtaler
en af havebrugerne Aksel
Willumsen.
»Tre uger før den oprindelige frist udløb, modtog
jeg et brev om at min
ansøgning om udsættelse
var blevet godkendt, men
jeg har overhovedet ikke
ansøgt om fristforlængelse.« Desværre blev forlængelsen meddelt havebrugerne så sent, at flere var
gået i gang med at rive
deres huse ned.
Årsagen til forlængelsen
henstår i det uvisse.
Haverne blev oprindeligt
opsagt af ejeren Freja A/S
som et led i Frejas helhedsplan for den såkaldte
moskégrund i Njalsgade.
Det er imidlertid ikke op
til Freja alene at bestemme, hvad der skal ske med
grunden.
I sidste ende er det kommunen der gennem lokalplaner bestemmer arealernes anvendelse. I øjeblikket er der ikke vedtaget
nogle nye lokalplaner for
jordstriben, og der er heller ikke noget der tyder på,
at det vil ske i den nærme-

Fortsat fra side 5
…finder en fælles »menneskeånd«, finder en sameksistens som står over tid og
teknisk udvikling, – ikke
før vi erkender at det gode
storbyliv allerede eksisterer, og at det »kun« er et
spørgsmål om at ændre sin
opfattelse fra det Erich
Fromm kalder at have til
at være, – ikke før vi
erkender, at det ikke er et
spørgsmål om, hvad vi ser,
men hvordan vi ser, – ikke
før vil vi få »det gode stor-

Hvad skal Freja bruge
den seks meter brede
jordstribe til, når kommunen laver grøn cykelrute på den nedlagte
Amagerbane?
ste fremtid. I de overordnede hensigtsplaner er Amagerbanen udlagt til grøn
cykelsti, og den mest sandsynlige udgang på affæren
er at kommunen på et tidspunkt vedtager en lokalplan for en sådan anvendelse.
Dette
blev
senest
bekræftet på det store Trafikplansmøde som Bryggebladet refererede fra i
seneste nummer. Hvis der
skal anlægges cykelsti er
havelodderne ikke i vejen.
Tværtimod kan det være
svært at se hvad Freja skal
bruge en seks meter bred
jordstribe afgrænset af
Seruminstituttet på den
ene side og cykelsti på den
anden til.

byliv« og en sundere og
bæredygtig natur.
Indtil da må vi (positivt)
nøjes med »Bryggeånd«,
»Nørrebroånd«, sangforeningen Morgenrødens »foreningsånd«,
Fælledens
venner, Andelsforeningen,
»Øllets venner«, Bokseklubben »Frit slag«, foreningen »Det gode storbyliv« o.s.v.
Spørgsmålet er bare, om
det samler eller splitter?
Med venlig hilsen
Johnny Hedegaard
Gunløgsgade 57

Da Bryggebladet sidst
var på besøg i haverne
frygtede en anden havebruger Gert Jensen at
området skulle ligge tom
hen i lang tid efter at
haverne var blevet nedrevet. Denne frygt begrundede han i at ejerne af grunden ikke havde konkrete
planer for området. Det ser
ud til at han har fået ret.
Havebrugerne er formodentlig blevet fanget mellem ejeren Frejas og kommunens forskellige holdninger til brugen af grunden. Aksel Willumsen finder det ærgerligt at flere
havde nået at rive deres
huse ned.
»Det er ærgerligt at forlængelsen først blev meddelt os så sent. Nu er nogle
flyttet og så er det sværere
at lave en fælles front.«
Aksel Willumsen glæder
sig over, at han får lov at
nyde endnu en sommer i
haven og håber på, at
kommunen vedtager en
lokalplan for grøn cykelsti,
der kan redde ham og de
andre havebrugere. Det
har ikke været muligt at
få en kommentar fra Freja
inden deadline på dette
nummer.
agn

P.S. Med hensyn til vore
naturlængsler, er det uomgængeligt, at vi kun kan
skabe nye boliger på naturens bekostning. – Til den
filosofiske afdeling hører
det interessante, at midt
under vores beundring af
blomsten, visner den for
øjnene af os. Midt under
vore frydefulde lovprisninger af foråret, er det væk.
På trods af vores kamp
mod ukrudtet kommer det
konstant og hele tiden op
igen.
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Bredbåndsmøde den 19. juni
Idéen om at flere andelsforeningers tilslutning til
en
fælles
bredbåndsløsning for beboerne er
kommet et skridt nærmere.
Michala Jessen fra Andelsboligforeningen Isafjord har taget initiativ og

indkalder til møde i »Beboerhjørnet«, tirsdag den 19.
juni kl. 19.00.
Interesserede foreninger
er velkomne og kan tilmelde sig ved at kontakte
Michala Jessen på e-mailadressen: michala@jessen.as
Bredbånd kan blandt

andet betyde billigere telefoni og kabel-tv, samt hurtigere og billigere internet
for de foreninger der tilmelder sig. At flere andelsog
antenneforeninger
undersøger mulighederne i
fællesskab vil bestemt spare på ressourcerne.

– Et samarbejde mellem
flere foreninger er meget
interessant for os, sagde
Kenneth Majlund fra den
nylig stiftede A/B Njal.
Man kan sikkert forhandle
sig til en meget fordelagtig
kontrakt hvis vi er mange
der står sammen.
ljg

Åbent hus og sankthansfest
på Ørkenfortet
Der er åbent hus hos »Akademiet for utæmmet kreativitet« d. 14., 15. og 16. juni.
Det er elever fra Artistlinjen, Gøglerskolen og
Daghøjskolen Kigkurren,
der viser deres afslutningsog midtvejsproduktioner.

I løbet af de tre dage kan
man bl.a. opleve teater,
artisteri, animationsfilm
og dans. Arrangementet
løber af stablen torsdag og
fredag kl. 19 og lørdag kl.
17 på Kigkurren 3.
I år er der et andet alter-

nativ til havnefesten sankthansaften, idet Ørkenfortet
inviterer til fest i gården
den 23. juni fra kl. 16.
Der indledes med loppemarked og underholdning
for børn og barnlige sjæle.
Senere kan man for en

beskeden entré se firewalking, ildshow, fyrværkeri
og høre musik og båltale og
meget andet. Man kan
købe mad og drikkevarer
og børn kommer gratis ind,
hvis de har en voksen i
hånden.
lwk

Nyt fra biblioteket
Sommerferien nærmer sig.
Her på biblioteket har vi
rejsebøger om alverdens
dejlige feriemål. Desværre
er dem, du skal bruge sikkert udlånt, men måske
kan vi nå at skaffe noget
alligevel.
Til gengæld har vi masser af gode og spændende
romaner, vi har forslag til
oplæsningsbøger til børnene eller til hele familien, vi
har bøger med sjove lege
eller med gåder og spørgsmål/quiz til alle aldre.
Til bilturen har vi lydbøger og kassettebånd med
historier til børn og voksne, eller hvad med at få
hørt den gode roman du
aldrig fik læst mens du ligger og steger i solen?

Vi har mange gratis brochurer med forslag til
cykelruter og vandreture
og naturaktiviteter i hele
landet .
Serien »Vandreture i
Statsskovene« med over
100 turforslag rundt i landet eller folderen
Natur og Miljø 2001 med
forslag til arrangementer/ture i hele Københavns
Amt samt den tilsvarende
Natur og Miljø 2001 fra
Københavns Kommune.
Også det nye Sommerprogram med aktiviteter
og arrangementer i Københavns Kommune for børn i
alle aldre samt deres voksne kan nu hentes.

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

Jørgen, vores elskede far, mand, søn, bror,
svoger, svigersøn og barnebarn
samt
Tine, vores kære søster, datter, barnebarn,
niece og oldebarn blev pludseligt revet fra
os søndag den 3. juni 2001.
Vi elsker jer og savner jer.
Kærlig hilsen

Ny café

søster Lene, mor Charlotte, Bedste, Faster,
Olde, Morbror og øvrige familie.

I lørdags åbnede Café
gagge & gaarde på hjørnet af Gunløgsgade og
Isafjordsgade i The
Café’s tidligere lokaler.

Bisættelsen finder sted i Hans Tausens Kirke
lørdag d. 16. juni 2001 kl. 14.00

Søges:

Privat
rengøringshjælp
3 timer pr. uge
til 4-vær. lejlighed
Helst fredag eller lørdag
Henvendelse til:

Birthe Jessen
tlf. 32 96 22 85

KRYDS&TVÆRS
Indleveres indtil kl. 12 lørdagen før bladet udkommer.
Vinder nr. 10/ 01 blev:
Britta Roepstorff
Egilsgade 64, 1. tv.
Et gavekort på 100 kr. kan
afhentes og indløses hos
Holte Vinlager ved Per Toft,
Egilsgade 2.

navn/gade/nr.

BRYGGEBLADET

På gastronomisk
opdagelse

S

kolegården på Skolen på Islands Brygge blev inden pinse
omdannet til et gigantisk
madværksted. Her kunne
samtlige klasser på skift
lære at koge fiskeøjne,
smage forskel på pastinak
og persillerod – eller for
den sags skyld partere og
tilberede en halv ged.
Det skete da det mobile
skolekøkken – i form af et
nyistandsat militært feltkøkken og et bolsjefarvet
bomuldstelt på 96 kvadratmeter rullede ind i
skolegården.

En enkelt aften blev
forældrene også inviteret
indenfor – hvor kokken
Nana Lyzet og ernæringsog husholdningsøkonom
Karin Hvidtfeldt – for en
aften præsenterede forskellige grøntsager, fisk og
brød. Herefter gik de cirka
50 forældre og børn under
kyndig ledelse af de to piger i gang med i fællesskab
at tilberede og indtage et
ikke mindre end fantastisk
måltid mad.
Bag samarbejdet mellem skolen og Aarstidernes
Mobile Skolekøkken ligger

en ídé om at gøre noget
aktivt for at børnene bliver
mere opmærksomme på
deres egen sundhed. Gennem et forløb på tre timer
får børnene større viden
om de forskellige grøntsager, fisk og cerealier. På
den måde håber skolen og
det mobile skolekøkken at
kunne yde et beskedent
bidrag til Folketingets
ønske om sund og ernæringsrigtig mad til skolebørnene.
tkj

