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Politiet frikender Havnebadet
To personer druknede på tre dage. Politiets konklusion: Tragiske, men hændelige ulykker.
For lidt over to uger siden var
Havnebadet i Havneparken udsat
for to tragiske drukneulykker.
Natten til lørdag under Kulturhavn (uden for Havnebadets
åbningstid) druknede en 20-årig
mand. Allerede tre dage efter var
den alvorlig gal igen. Redningsdykkere fandt liget af en ti-årig
dreng, der havde været forsvundet i omkring tre timer. Den ti-årige dreng, der angiveligt ikke
kunne svømme, var med sin 14årige søster taget til Havnebadet
uden forældrenes viden.
Politiet har konkluderet, at de
to drukneulykker i Havnebadet
er »tragiske, hændelige uheld«.
At ulykkerne skete med blot tre
dages mellemrum er en tilfældighed – ulykkerne er ikke forårsaget af eksempelvis fejl i konstruktionen.
Politiets undersøgelser har
derved bekræftet, hvad politiinspektør Richard La Cour sagde
til Bryggebladet, da vi mødte
ham ved Havnebadet dagen efter
den anden tragiske drukneulykke, hvor den 10-årige dreng
omkom. Allerede på dette tidlige
tidspunkt var han af den opfattelse, at ulykkerne med stor sandsynlighed var to hændelige
uheld.
Efter de grundige undersøgelser var tilendebragt, gav politiet
tilladelse til, at Havnebadet kunne genåbne onsdag – blot to dage
efter den sidste ulykke. Og allerede på genåbningsdagen havde
Havnebadet mange badegæster,

der tilsyneladende ikke var blevet
skræmt af ulykkerne.

Ikke farligere end andre
badesteder
Både TV2 og DR sendte direkte
fra Havnebadet om morgenen
efter den anden drukneulykke.
Havnebadet fortsatte med at
være tophistorie i de landsdækkende medier resten af dagen og
de efterfølgende dage. Man kun-

ne have frygtet, at de to ulykker
og mediernes intensive fokusering ville medføre så store sikkerhedsmæssige tiltag i Havnebadet, at fornøjelsen ved at bade ville forsvinde.
Med politiets undersøgelser er
det imidlertid blevet fastslået, at
det ikke er farligere at bade i Havnebadet end andre steder. Man
skal med andre ord bade med
samme omtanke i Havnebadet
som på andre danske strande,

også selvom der er livreddere til
stede.
Eksempelvis skal forældre til
børn være meget opmærksomme
på børnenes færden. Ligeledes er
det helt på eget ansvar og i øvrigt
forbudt at bade uden for Havnebadets åbningstider. Decideret
dumt er det selvfølgelig at hoppe
i havnen om aftenen og natten i
alkoholpåvirket tilstand.
Som den eneste konkrete
ændring efter ulykkerne har

kommunen valgt at sætte et
større hegn op foran Havnebadet
med tydelige skilte, der forbyder
badning uden for åbningstiderne.
Men ellers er alt mere eller mindre, som det plejer, hvis man ser
bort fra de familier, som har
mistet deres kære.
Havnebadet lukker i øvrigt ned
for vinteren den 31. august, medmindre et eventuelt strålende
sensommervejr får kommunen til
at forlænge sæsonen.
agn

Vinderen af
Find Holgerkonkurrencen
Bryggebladets lille sommerquiz i
farver »Find Holger« har fået en
vinder.
Carsten Hansen, Leifsgade 13, 2.
th. er den heldige – og dygtige –
vinder af et gavekort på 100
kroner til lækker italiensk is fra
Il Pane di Mauro,
Islands Brygge 23. Tillykke!
Gavekortet er på vej med posten.

Havnebadet genåbnede to dage efter ulykkerne med et større hegn og tydeligere skiltning.

Mas Sarah Coteaux du Tricastin 2003
med guldmedalje

Tandlægerne på Bryggen

Åben alle dage 16-23

Prøv vores græsk-italienske køkken!

Flere vineksperter har udtalt at Coteaux du Tricastin
bliver fremtidens bestseller, for her går pris og
kvalitet op i en højere enhed.

Græsk specialmenu:
Otte små græske forretter.
Hovedret: Grillet oksefilet
med salat og græske kartofler.
Dessert: Cupé Danemark eller
Irish Coffee

kr.179,Lars Nielsen

Normalpris 69,-

BEMÆRK:
KÆMPE VINHØSTSALG
Inden vinbonden skal finde plads
til den nye høst, kan vi ofte købe
nogle partier til helt fantastiske priser. Sælges indtil lørdag d. 18. september eller så længe lager haves.

6 fl.

250,-

Islands Brygge 25
tlf. 32 54 07 05

Stephen Ambrosius
Pedersen

Italiensk to-retters menu: Vælg
mellem fire italienske forretter.
Hovedretter: Vælg mellem
ni italienske hovedretter

kr.109,-

Vi modtager selskaber
fra 10-100 personer

Leifsgade 2-4 ● tlf. 32 54 51 57 ● bord-best.: 26 29 20 59
E-mail: restceco@hotmail.com ● www.restaurant-ceco.dk

Tandklinik på Islands Brygge
Islands Brygge 17 st. th.
✆ 32 57 75 44
tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

Café Langebro
Islands Brygge 1B · ✆ 32 95 85 91 · www.cafelangebro.dk
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Tag kampen op
Debat: Indsenderen ønsker at
være anonym. Navn og adresse
er redaktionen bekendt.

Foreningen Oktober
åbner bogcafé og galleri i
Egilsgade
Pressemeddelelse fra
Foreningen Oktober
Den 4. september slår foreningen Oktober dørene op i Egilsgade 24 og inviterer alle interesserede til reception klokken 1317.
Den progressive kulturforening vil fra starten huse et galleri med billeder af Jørgen Buch,
Evelyn Mittmann og Ib Spang
Olsen samt et antikvariat med et
udvalg af dansk og udenlandsk
progressiv litteratur samt en
omfattende digtsamling og desuden egne trykfaciliteter.
Kunstnerne Jørgen Buch og

Evelyn Mittmann vil være til stede, og gæsterne vil blive præsenteret for et udpluk af den danske, progressive sang- og fortællekunst, hvor blandt andet B.C.
Andersen læser sine digte op, og
Marianne Knorr synger Brechtsange akkompagneret af Søren
Tuxen.
Vivian, der har været drivkraften under istandsættelsen af
lokalerne, udtaler:
– Jeg håber at se mange af de
interesserede naboer, vi har
mødt de sidste tre uger. Vi har i
hvert fald bestræbt os på at få et
underholdende arrangement
stablet på benene.

Hr. Ole Lund Petersen. Jeg har
med interesse læst dit debatindlæg »Flasker til skæve eksistenser« i Bryggebladet nr. 12, og jeg
vil gerne bidrage med mit synspunkt til dit indlæg.
At samle flasker er et liberalt
erhverv. Alle kan være med, og
alle kan bidrage til puljen ved at
vælge ikke at tage deres flasker
med hjem og derved overdrage
disse værdier til alle, der vil yde
den arbejdsindsats, det er, at gå

fysisk rundt og samle disse efterladte flasker ind for egen vindings skyld.
Hr. Ole Lund Petersen. Med
skæve eksistenser går jeg ud fra,
at du mener de medborgere her
på Bryggen, der hver eneste dag
sidder i det såkaldte »bumsebur«, der ligger ved siden af legepladsen i Gunløgsgade og nyder
det gyldne bryg fra vore stolte
danske bryggerier.
Der er absolut ikke noget, der
forhindrer dem i at bevæge sig
ned til vores allesammens havnepark og tage konkurrencen op
med de foretagsomme kinesere.

At dømme efter antallet af personer, der benytter »bumseburet«,
burde det være en smal sag at
udkonkurrere de par kinesere,
der har Havneparken som deres
indsamlingsområde.
De selvsamme kinesere lader
sig nemlig ikke begrænse til
vores allesammens havnepark,
men samler flasker over hele
byen og har derfor kun et par
mand på Bryggen. Derfor burde
det være en smal sag for Bryggens lokale »skæve eksistenser«
at udkonkurrere dem ved simpelt
samarbejde.

Plug’n Play i Kulturhuset
Af Vagn Groth, Plug’n Play
gruppen
Det første Plug´n Play arrangement i kulturhuset endte med at
være en intim og nærværende
koncertoplevelse i et behageligt
dæmpet cafemiljø. Og med udsigt til skylinen følte man sig hensat til en trendy New Yorker penthouse cafe. Da arrangementet
blev gæstet af TV2-Bornholm, er
det muligt at se et klip fra koncerten på webadressen: http://

www.tv2regionerne.dk. Du klikker på »Bornholm«, og klikker
derefter på arkiv, mandag den 16.
august klokken 22.20 blev indslaget bragt.
Den 17. september er kapelmester Claes Cornelius på banen.
Han har i de sidste 40 år markeret sig som blandt andet A&R bag
grupper som DAD, Ace of Base,
Erann DD, Laid Back og Karen
Busck. Claes er stadig en »gammel hippie«, som han selv betegner sig, og en Blues Rock’n’Rol-

ler, når han spiller på spaden, på
trods af alt den pop han har måttet være igennem.
Sammen med Nilla bli’r det nu
electro-rock! Kom den 17. september og mød Claes og hans
venner i et scenisk set-up, der vil
være endnu et nybud på Københavns fedeste scene. Vil man til
snigpremiere, sker det på CID –
Copenhagen International Day –
den 29. august 2004, optræden
klokken 17.30 ved Peblingesøen.

Mail-problemer på
Bryggebladet
Br yggebladets havde i sidste
uge desværre nogle store tekniske problemer, der resulterede i,
at vi desværre mistede en del af
de seneste ugers tilsendte emails.
Vi har så vidt muligt forsøgt at
genskabe dem, men det er ikke
lykkedes i alle tilfælde. Der kan
derfor være nogle, der ikke har
fået svar på en henvendelse eller
fået sit læserbrev i dagens avis
eller indrykket sin annonce. Det
beklager vi selvfølgelig og opfordrer med det samme alle, der
ikke har fået svar, til at genfremsende beskederne til os.

Ny mailadresse
Som en konsekvens af problemerne med Bryggebladets mail
har vi valgt at omlægge vores
mailsystem. Alle omlægninger vil
blive gennemført i den nærmeste
fremtid, hvilket betyder, at der
kommer selvstændige mailadresser til blandt andet redaktionsmedlemmerne og til annonceafdelingen. Indtil videre beder vi
dig om at benytte mailadressen:
redaktion@br yggebladet.dk
ved alle henvendelser. Læs mere
om ændringerne i næste nummer af Bryggebladet.
red
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Foto fra kulturhusets første Plug’n Play arrangement den 16. august med bandet Airbag.

Vestamager Seniorråd underholder
Af Vestamager Seniorråd
Er du i tvivl om, hvad et seniorråd kan gøre for dig, og vil du
gerne høre om det, mens du bliver underholdt af sangeren
Bjørn Tidmand og skuespilleren
Benny Petersen? Så er det
muligt den 31. august i Kulturhuset Islands Brygge. Her afholder Vestamager Seniorråd et
stort valgmøde omkring det
forestående ældrerådsvalg, der
kommer til at afgøre, hvem der

skal repræsentere dig i kommunen.
Ældrerådet arbejder for alle
over 60 år med bopæl i København, og de kan hjælpe alle, der
henvender sig, med gode råd om
sundhed og information om det
til tider knap så gennemskuelige
offentlige system, og de kan for
eksempel hjælpe med »blødere«
ting som at arrangere fællesspisning og ture.
Valgmødet i kulturhuset den
31. august starter klokken 13.30

med kaffe og kage samt debat.
Derefter går skuespilleren Benny
Petersen på scenen. Han fortæller om »Pigen fra Toddy-kælderen«, der arvede syv millioner
kroner og endte ludfattig som
pantelånerske i en kælder. »Grevinden af Bagsværd« blev denne
spændende skikkelse fra København omkring år 1900 også kaldt.
Klokken 15.30 går Bjørn Tidmand på scenen og underholder.
Billetter á 30 kroner kan købes
i Kulturhuset Islands Brygge.
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Til den lille og den store
Friskfangede

sult

stegte ål med nye

kartofler og persillesovs
Fredag, lørdag og søndag
i denne uge
kan vi tilbyde denne traditionsrige ret,
tilberedt af vore kyndige kokke.
Herreportion 198,Dameportion 148,Venligst forudbestil på tlf. 32 57 17 24
Vi

glæder os til at se jer

Egilsgade 20

Børn fangede biltyv
Forrige mandag fangede politiet to
biltyve efter en dramatisk biljagt, der
endte brat i Egilsgade. Tre parkerede biler, en lastbil, samt den bil tyvene kørte i, blev beskadiget under
den vilde kørsel.
– Det er bare godt, at der kun skete materiel skade, sagde en af de
lokale beboere, som over værede
episoden. Man gyser ved tanken om,
at mennesker kunne have været
kørt ned.
Biltyvene drejede, skarpt efterfulgt af to politibiler, ned ad Egilsgade fra Artillerivej og stødte sammen

med en varevogn, der var parkeret
først på Egilsgade. Varevognen blev
skubbet ind i nabobilen ved sammenstødet, og en tredje bil længere
nede ad gaden blev også ramt. Til
sidst blev biltyvene stoppet af en
lastbil med stilladser, som holdt længere nede ad Egilsgade. Lastbilen
stod midt på gaden og spærrede al
gennemkørsel.
Politiet fangede den ene af de to
biltyve øjeblikkeligt, mens den
anden undslap midlertidigt.
Fire lokale drenge var dog stærkt
medvirkende til, at den flygtende bil-

Bordbestilling:
32 57 17 24
tyv blev arresteret. Drengene fulgte
ham på afstand på deres cykler, da
han løb forbi legepladsen i Gunløgsgade. Manden smed sin trøje i en
container ved Islandshus og løb derefter ind i en opgang i Bergthorasgade ved møntvaskeriet i Isafjordsgade. Drengene kunne fortælle politiet, lige nøjagtig hvor tyven havde
gemt sig, og gjorde det dermed til
en smal sag at anholde ham.
Billederne er fra en lokal beboer,
som var på pletten.
ljg

Vi ses i

Undskyld vi roder!
Men mandag den 30. august skifter vi
farveleverandør, og det bliver en ualmindelig travl dag hos os.
Vi holder dog almindeligt åbent den dag.
Vi håber at være på plads igen
tirsdag den 31. august.
Med venlig hilsen
Jeanette, Susan og Jette
’s Eftf.

Isafjordsgade 3 · 32 54 32 66
Mobil tlf.: 20 74 44 89
Tlf.: 32 57 25 84
Gunløgsgade 35 2300 Kbh. S

Gulvafslibning og gulvbelægning
Se vores hjemmeside på www.azgulve.dk

Café Langebro

Bryggens Bowling Center
– byens bedste og billigste bowling

Tjek vores hjemmeside

22 professionelle AMF-baner med elektronisk scoring
Selskabsmenuer, cafe med à la carte og dagens ret til kr. 45,Billig bowling for børn, studerende, pensionister og institutioner

www.bbc-bowling.dk

Islands Br ygge 83 E – bestilling: 32 54 00 50

Nu starter
Premier League igen.
Vi viser ALLE kampe.

Dart, billard,
bordfodbold
og
meget
mere

Åbningstider:
man.-tors. 11-02
fre.-lør.
11-03
søn.
11-22

for seneste information
om åbningstider, priser,
menuer, aktiviteter og
tilbud.

Café Langebro
Islands Brygge 1B · ✆ 32 95 85 91 · www.cafelangebro.dk
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GENBRYGGEN
holder sommerudsalg
HALV PRIS
på alle varer
i august og september
Kom ned i Reykjaviksgade og gør et kup!

Åbningstider: mandag og onsdag fra 15.00-18.00
lørdag 11.00-14.00 og når flagene er ude.

Michala Eken, Rie Hougaard og Rose Eken gør det ud for kabinepersonale.

Kabinen er fri
Ve den, kvinde såvel som mand, der ikke lige stikker nedenom i den
lillebitte firkant af en kælderbutik i Reykjaviksgade, som her i den sene
sommer er begyndt at åbne døren for nysgerrige forbipasserende.

Spille-computer
K7S8XE 400 MHz fsb. Motherboard
2800 MHz AMD Barton CPU 512 kb cache
512 Mb DDR400 ram
120 Gb 8mb Cache Harddisk
GeForce 128 Mb AGP grafikkort
Cdrom brænder + DVD drev
1,44 Mb Diskettedrev
Miditower, 6 USB2 porte 2 I front
16 Bit lydkort, 6 USB2 porte 2 I front
100 Mbit netværkskort

4280,00 kr.

B l i v o p d a t e r e t p å w w w. b ryg g e b l a d e t . d k

Tømrer & Snedkerfirmaet

ApS

Christian Meyer
Tømrer- og snedkerarbejde samt maskinsnedkeri
Lindgrens Allé 20A · 2300 Kbh. S & 32 95 42 62
Mobil 20 20 65 30 Medlem af Københavns Snedkerlaug

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Hvorfor er det egentlig lige, at den
hedder Kabine?, spørger jeg ud i det
lille rum, hvor en tre-fem unge kvinder synes at være i gang med deres
forskellige skabelsesprocesser. En
nørkler ved en symaskine. En anden
sidder vist og tegner en model af
noget. En tredje har en meget stor
og frugtsommelig mave. En fjerde er
dukket frem fra tegnestuen bagved,
og svarene kommer flere steder fra
– i form af synonymer:
– Ligesom en badekabine. En flykabine. En prøvekabine. En udstillingskabine.
Eller i form af negationer:
– Det er ikke rigtig en tøjbutik
eller en designerbutik. Det er heller
ikke helt et galleri som sådan, siger
Michala Eken, som egentlig er
uddannet arkitekt og blandt andet
har været med til at tegne den nye
rutchebane i Tivoli.
– Det er mere en kunstplatform,
tilføjer hun, og der bydes ind fra flere sider:
– Et værksted. En kunstklub. Et
udstillingsrum. En tegnestue. Et
idérum. Et projektrum. En multifunktionel platform for kunst...

Også for herrer
Man kunne fristes til at tilføje Tøsernes Social Club, men Rose Eken, der
er sommerens gæstekunstner, tager
med et finurligt smil brodden af dét
falske rygte:
– Det er ikke kun et sted for kvinder. Drengene VIL ikke finde sig i at
blive holdt udenfor. Det vil de simpelthen ikke. Så vi vil gerne lave
noget mere herretøj. Det bliver nok
noget med re-designs af skjorter, for
vi er ikke SÅ vilde med at sy skjorter
fra bunden – og så selvfølgelig Kabines egne boxershorts, som faktisk
allerede er udsolgt. Herreundertøj
er godt!, siger hun og bifaldes af indforståede og lidt smørede grin. Ved
symaskinen er hun i fuld gang med
at sy sin sportskollektion, der foru-

den et meget autentisk Bjørn Borg
tennissæt med indsyede bolde i lommen og håndsyet ketsjer består af et
gedigent ishockeysæt (med helt
ufarlig stav og tilhørende skøjter), et
american footballsæt og et baseballsæt. Hun er også skaberen bag den
fuldstændig legendariske »Københavnerkjole«, der fanger blikket som
noget af det første. Med ypperlig
præcision er samtlige af Københavns vartegn – fra Vor Frelser Kirke til Den Lille Havfrue – syet på, så
der slet ikke hersker nogen tvivl om,
hvor vi befinder os. Men det tog vist
lidt tid, og den er heller ikke til salg.

»Bar røv i tyl med figenblad«
Så selvom det er alt muligt, så er det
i hvert fald også en butik. Der købes
bare ikke ind fra nogen firmaer. Alt,
hvad der sælges, er egne påfund og
venner og bekendtes ting, som
eksempelvis de håndlavede smykker af møtrikker eller unikke bikinier med tryk. For slet ikke at tale om
den anden af Kabines to bærende
søjler, filminstruktøren og multikunstneren Rie Hougaards tylskørt,
der går under dæknavnet »bar røv i
tyl med figenblad«.
– Vi laver tøj, som vi selv synes er
sjovt. Man får ikke den samme »udog-se-på-rækketøj« – oplevelse her,
siger Michala Eken, og særligt Hennes og Mauritz-agtigt er det da heller ikke at støde på en håndsyet
krykke dinglende mellem prikkede
kjoler og sommerens sidste sommertoppe. Der er søde, sjove, underfundige, skæve, feminine, skøre og
letsindige påhit imellem. Der er med
andre ord ret stor risiko for at falde
over ting, som man ikke vidste, at
man umuligt kunne leve foruden.
Og så er det ikke særlig dyrt.

Red-Hvalen dag
Der er også mulighed for at komme
med sine egne ideer. Man kunne

måske have lyst til at få sit yndlingsdyr syet på et stykke tøj. Eller skulle
man være i sit velgørende hjørne og
have overskud til at arbejde lidt for
at redde nogle af de mange nødstedte hvaler, der ligger forkrøllede og
livløse rundt omkring i hengemte
garderober, så tilbyder Kabine en
månedlig »Red-Hvalen-dag«. Du har
garanteret også en af slagsen liggende. En beklædningsgenstand, som
du ikke rigtig under Kirkens Korshær, men som alligevel bare på en
eller anden måde er for kikset, for
stor, lidt forkert til, at du går med
den. Kabinepersonalets blik, fantasi
og snilde tilbyder at puste liv i din
hval.

Er det så helt gratis?
– Altså...jah. Men man må da gerne
tage en kage med eller noget.

Lokalt samarbejde
– Jeg tror bare, vi har en masse ideer, siger Rose Eken, som er uddannet på et kunstakademi i London og
håber at trække kunstnere, som hun
kender fra Storbritanien, til den lille
butik for at udstille deres ting. Eller
måske samarbejde med andre kreative initiativer på Bryggen og andre
steder i byen. Trods kælderrummets snævre rammer klages der
ikke. Der er ikke grænser for visionerne for, hvad rummet kan rumme.
Jeg kan løfte sløret for »villa, vovse
og webergrill«-serien, »ligusterfascisten«, »den lumre serie«....for slet
ikke at nævne Onkel Jørgen fra
Djurslands T-shirt trykmaskine, der
nok snart kommer til byen.
emi

Kabine
Reykjaviksgade 4, kælderen.
Åbningstider
tirs-ons-tors 12- 18 (-20)
For nyhedsbrev, send mail til:
kabineklub@hotmail.com
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Lang vej til ny legeplads
Volvo specialisten
på Amager

Børnehaven Anna Poulsens Minde har til huse i en stuelejlighed på
Gunløgsgade og er derfor afhængig af en velfungerende legeplads.
I løbet af sommerferien fik børnehaven imidlertid opsagt sin lille
legeplads, der ligger ved indgangen til Amager Fælled.

Autoværksted.
Forsikringsskader.
Vi reparerer alle bilmærker.

FP. Auto ApS
Artillerivej 141, 2300 Kbh S
Tlf. 32 54 26 40

– Lad mig starte med at mane nogle
misforståelser i jorden, siger Birgitte Kortegaard fra Vej & Park i
Københavns Kommune:
– Der ligger ingen som helst skjult
dagsorden om at nedlægge børnehaven, når vi til foråret flytter legepladsen fra indgangspartiet til Amager Fælled. Det er alene for at gøre
plads til skolebyggeri og for at leve
op til fælledens fredningsbestemmer, at vi må flytte legepladsen. Og
det passer altså ikke, at vi er for tidligt ude ved at sende opsigelsen,
inden byggeriet er vedtaget. Selve
skoleudbygningen blev vedtaget sidste år. Og det er den, vi forholder os
til og ikke lokalplanen, der først vedtages den 28. oktober. Faktisk er det
for at gøre Anna Poulsens børnehave en tjeneste, at vi har sendt opsigelsen ti måneder inden, det bliver
aktuelt. Så er der nemlig en reel
mulighed for at finde en alternativ
placering. Hvis vi skulle følge reglerne, kunne vi have nøjedes med tre
måneders opsigelse, pointerer Birgitte Kortegaard.
Børnehaven undrede sig i sidste
nummer af Bryggebladet over, at
kommunen ikke engang havde ulejliget sig med at finde alternative
pladser.
Hertil siger Birgitte Kortegaard:
– Det er faktisk bagtanken med
opsigelsen. Altså at komme i gang
med en dialog, hvor vi i god tid kan
finde en lidt mere permanent ordning for legepladsen. Men det er
altså et større dominospil, der både
involverer den tidligere trælastgrund, spejdernes hus og placeringen af fritidshjemmet Thorshave.
Men jeg tror kabalen ser ud til at gå
op nu. Vi har fra kommunens side
indledt forhandlinger, så Anna Poulsens legeplads kan få plads på spejdernes grund, der ligger lige ved
siden af legepladsen.

Thorshave – kabalens
vigtigste kort
Kabalen, som Birgitte Kortegaard
hentyder til, starter med flytningen
af fritidshjemmet Thorshave i 1999:
De skrøbelige barakker blev dengang flyttet fra Ny Tøjhus arealet til

fælledens indgang lige mellem skolen og Anna Poulsens legeplads. Alle
vidste, at det kun var på lånt tid, og
at barakkerne skulle fjernes, når
skolebyggeriet gik i gang.
I fredningsbestemmelserne for
Amager Fælled står der, at indgangspartiet til fælleden skal fremstå som »et smukt og værdigt indgangsparti«. Og det er ifølge myndighederne ikke særligt smukt og
værdigt med legepladser og gamle
institutionsbarakker. Så når skole-

»Der ligger ingen som
helst skjult dagsorden om
at nedlægge børnehaven,
når vi til foråret flytter
legepladsen fra
indgangspartiet til
Amager Fælled.«
byggeri og alt andet byggeri om nogle år er færdigt, skal Thorshave og
legeplads flyttes.
Når skolen bliver udvidet, skal fritidshjemmet Thorshave integreres
med skolen i den såkaldte KKFOordning, der i samme bygning indebærer skolegang om formiddagen
og fritidsaktiviteter om eftermiddagen.
Hverken skole eller Thorshave
har på noget tidspunkt været interesseret i at nedlægge en velfungerende fritidshjemsordning, og efter
store forældreprotester fik Thorshave ret til selv at vælge, om de ville
fortsætte som selvstændigt fritidshjem eller som KKFO-ordning.
Da de valgte den selvstændige
model, fik planlæggerne pludselig
problemer. Embedsmændene havde
nemlig i det skjulte regnet med, at
barakkerne kunne flyttes lidt længere sydpå til det grønne område, hvor
der nu er boldbaner. Her var der
plads til Thorshavebarakkerne, og
her kunne Anna Poulsens børnehave passende flytte ind, når Thorshave lod sig integrere på skolen.

Men da Thorshave jo valgte at
fortsætte som selvstændigt fritidshjem besluttede embedsmændene
at Thorshavebarakkerne skulle flyttes til det grønne område og fortsætte som....Thorshave fritidshjem!
Men hvor skal man så gøre af
Anna Poulsens børnehave? De kunne jo passende flytte endnu længere
sydpå. Til den gamle Jakobsens
trælasthandel, hvor der i dag er
busparkering. Området har længe i
lokalplanen været afsat til institutionsbyggeri. Men heller ikke denne
plan lykkedes, for mens embedsmændene planlagde blev trælasthandelen afsat til institutionsbyggeri – javist – men til en splinterny
specialinstitution for handicappede
børn. Altså intet Anna Poulsens
Minde på trælastområdet.
Samtidig presser skolens arkitekter, ingeniører, byggearbejdere og
gravkøer nu på for at komme i gang
med den længe ventede udbygning.
Hvad gør man så? Man vender
blikket mod spejdergrunden, hvor
spejderforeningen Thorolf holder
til. Grunden, hvor Thorshave paradoksalt nok holdt til, før de i 80-erne
flyttede til Ny Tøjhus arealet.
Spejdergrunden er tidligere blevet foreslået som en overgangsordning for Thorshaves børn, når institutionen skal flyttes. Men nu har
kommunen altså indledt forhandlinger om også at bruge en del af spejdergrunden til at huse børnehaven
Anna Poulsens legeplads.
Det er en kabale, hvor der ikke
skal meget til før, den går i hårdknude. Helt nøgternt set er undren og
mistænksomhed ganske naturlige
følelser fra de ansatte i en børnehave, der får opsagt deres legeplads,
uden at få anvist en alternativ plads,
hvilket Birgitte Kortegaard da også
til dels medgiver.
– O.k. Jeg indrømmer, at sagen
kunne have været håndteret anderledes. Men vi lider altså under skiftende politiske udmeldinger fra
rådhuset, fredningsbestemmelser
for Amager Fælled og et ambitiøst
skolebyggeri, der skal i gang nu. Og
forhåbentlig går kabalen omkring
legepladsen op til sidst, slutter Birgitte Kortegaard.
tkj

Bryggebladets nye e-mail-adresse:
r e d a k t i o n e n @ b ryg g e b l a d e t . d k

Bryggens Dyreklinik
v/ dyrlæge Frede Kristensen
Åbningstider:
tirsdag: 18.00-19.00
onsdag:
8.00-17.00
torsdag:
8.00-16.00
mandag & fredag: lukket
Konsultation for kæledyr efter aftale.
Salg af foder, loppemidler, shampoo, m.m.

Egilsgade 12

✆ 32 57 62 90

il pane

di mauro

italiensk bageri & køkken
Ud over vores italienske
brød og biscotti har vi
blandt andet dejlig
italiensk kaffe, pizza slices
som de ellers kun fås i Italien, sandwich, pastaretter,
hjemmelavet dessert og så
selvfølgelig rigtig god
italiensk is lavet af de ægte
råvarer. Alt kan nydes hos
os eller tages med.
Sommerens åbningstider:
mandag til fredag kl. 10-20 ★ lørdag & søndag kl. 10-18

Børnehaven Anna Poulsens Minde har fået opsagt sin hyggelige legeplads.

Foto: Ricardo Ramirez

Islands Brygge 23 ★ Tlf. 32 96 86 87
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Carina Kruse har sit
eget bord i Office Camp
i Kigkurren. Hun kastede sig i april ud i livet
som iværksætter.
Foto: Ricardo Ramirez

Det handler om
netværk
Tag på Office Camp på Bryggen!
Office Camp lyder som ferie,
men her kommer man ikke for at
slappe af. Tværtimod. Office
Camp er nemlig et kontorfællesskab for små firmaer, de fleste af
dem nystartede iværksættere.
Her kommer man for at arbejde
hårdt på at fuldføre drømmen om
selvstændighed.
Tor Larsson er den ene af de to
indehavere af Office Camp. Han
havde som iværksætter selv brug
for et sted, hvor han kunne deles
med andre om de små ting, der
ofte tærer på kræfterne, når man
er nystartet og ofte presset økonomisk. Adgangen til netværk –
både det digitale og det menneskelige – stod højt på listen, og

dyre indkøb som printere, borde
og stole, papir og den slags bliver
billigere, når flere deles om dem.
For ikke at tale om luksus som
mødelokale og køkken.
– Rent socialt er det et stort
spring at blive selvstændig, fortæller Tor Larsson, og det er lidt
nemmere her, end hvis man sidder for sig selv i et kælderlokale
på Nørrebro.
Han gør meget ud af at understrege, at han ikke er tilhænger af
at presse noget ned over hovedet
på folk, heller ikke socialt. Der
skal også være plads til dem, der
kun kommer for at arbejde.
I Office Camp findes både en
revisor, en HR-konsulent, et boo-

kingbureau og en tegner. Samt
kommunikationskonsulent, ledelseskonsulent,
nyhedsbureau
med flere. Det er en broget
iværksætter verden, hvor netværksdannelse på kryds og tværs
har gode vilkår. Og der er også
allerede opstået visse samarbejder, ikke bare blandt iværksætterne i Office Camp, men også
med de andre – ofte mere veletablerede – virksomheder i
resten af det store hus på Kigkurren.
Faktisk er Kigkurren i sig selv
på mange måder et stort iværksætterfælleskab af fotografer,
kunsthåndværkere, sejlmager,
metalvarefabrik og så videre. Et

hurtigt gæt lyder på, at omkring
40 firmaer af vidt forskellig slags
har sin daglige gang i Kigkurren.

Bare gør det
En af de nystartede iværksættere
i Office Camp er designeren Carina Kruse. Hun har siden april i år
levet af at designe tøj, tasker og
logoer til forskellige firmaer i
reklamegavebranchen. Efter fem
år som fastansat havde Carina
Kruse lyst til at prøve noget nyt
og til at prøve, om hun havde
styrken til at klare det hele selv.
Derfor sagde hun jobbet op og
startede enmandsfirmaet Kruse
Design & Illustrationer.

Indtil videre er det gået forrygende. Efter hendes egen vurdering fordi hun fra start havde et
godt netværk fra sit tidligere job.
– Jeg vidste, hvad jeg kastede
mig ud i, så det var egentligt ikke
så svært, siger Carina Kruse og
forklarer, at flere og flere vælger
at blive iværksættere, at det ikke
er noget, man tænker så meget
over mere, men egentligt bare
noget man gør.
Og noget er der om snakken.
Hos Office Camp er der kun en
tre-fire ledige pladser tilbage. Så
har du lyst og mod til at kaste dig
ud i iværksætterlivet, kan du for
2900 kroner per måned få, hvad
du behøver i Kigkurren.
kls

PROGRAM FOR FESTIVALEN HOMER PÅ BRYGGEN
Kulturhuset Islands Brygge 18
Lørdag d. 28. august

Tirsdag d. 31. august

Torsdag d. 2. september

Kl. 13.00 Udstillingen åbner.
Kl. 13 - 15 Åbent fortælle- og
maleværksted
for børn og forældre.
Tidspunkt: 28. - 29. august.
Mød op kl. 13, slut ca. kl. 15.

Formiddag aktiviteter for skoler.
Kl. 13.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 20.00 Caféaften –
oplæsning af Homer
ved skuespiller Helle
Sihm.

Kl. 11.00 Udstillingen er åben.
Kl. 13 - 15 Åbent fortælle- og
maleværksted
for børn og forældre
(se lørdag).

Formiddag aktiviteter for skoler.
Kl. 13.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 20.00 Folkeforsamlingen
– mød op og giv din
mening til kende.
Det antikke demokrati
ved Torben Svendrup,
historiker ph.d
Vores demokrati ved Per Bregengaard – ungdomsborgmester
Et møde på Folkeforsamlingen
- LAMA Improteater.
Aften afsluttes med Antik Teatersport.

Mandag d. 30. august

Onsdag d. 1. september

Formiddag aktiviteter for skoler.
Kl. 13.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 20.00 Caféaften, oplæsning af
Homer i cafeen ved
skuespiller Erik
Kühnau.

Formiddag aktiviteter for skoler.
Kl. 13.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 20.00 Caféaften –
Homer efter antikken
ved historiker mag. art.
Poul Martin Ploug
Pedersen.

Søndag d. 29. august

Homer og romerne –
Torben Svendrup,
historiker ph. d.
Homer oversættelser
– Otto Steen Due, filolog dr.phil.
Nyd en antik græsk frokost.

Pris: kr. 120,(uden frokost 20,-)
– købes i kulturhuset

Fredag d. 3. september
Formiddag aktiviteter for skoler.
Kl. 13.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad,
minibiograf.
Kl. 10 - 17 Seminar – Homer i
antikken (i samarbejde
med Antikkens
Venner):
Velkomst ved Helmer
Munch Andersen –
Klassisk arkæolog.
Hvem var Homer –
prof. Minna Skafte
Jensen.
Det Homeriske spørgsmål
– Thomas Heine,
filolog ph. d.

Lørdag d. 4. september
Kl. 11.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 19.00 Symposium:
Fest som i antikkens
Athen.
Mad og vin serveret af slaver.
Sokrates og hans venner –
Holger Vistisen, Niels Vigild
og Paul Hüttel.

Pris: kr. 140,– købes i kulturhuset

Søndag d. 5. september
Kl. 11.00 Udstillingen er åben,
antik græsk mad.
Kl. 16.00 Afslutning.
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Faste Batteri får ansigtsløft
Fortidsmindet Faste Batteri, på
hjørnet af Artillerivej og Njalsgade, undergår atter engang et
ansigtsløft. Ejeren, statsejendomsselskabet Freja, er i færd
med at udskifte den nuværende
fyldjord med frodig muldjord for
at forøge områdets rekreative
værdi.
Området er det eneste offentligt tilgængelige areal på Islands
Brygge, der fortæller om militærets tilstedeværelse, på trods af

at store dele af Amager Fælled i
mange år blev brugt til skydeøvelser.
Faste Batteri blev etableret i
1765 som øvelsesbatteri med
voldgrav. Kun en fjerdedel af det
oprindelige anlæg samt en lille
kanal ved H/F Faste Batteri og
fritidshjemmet Thorshave er tilbage.
Faste Batteri har været fredet
siden 1974, men i 1996 blev der
givet dispensation så metrobyg-

geriet samt en eventuel fortsættelse af Ørestads Boulevard mellem Njalsgade og Artillerivej kunne gennemføres.
Faste Batteri er en del af den
70.000 kvadratmeter store grund
mellem Københavns Universitet
og Statens Serum Institut, som
administreres af statsejendomsselskabet Freja.
Det har ikke været muligt at få
en kommentar fra Freja til dette
nummer.
ljg

Bryggens farvehandel skifter
farve
Den 1. september skifter O.
Nørbys Eftf. farveleverandør og
får dermed tilføjet et nyt navn på
facaden og nye varer på hylderne.

Jette Ekstrøm Jensen har været
ejer af den lokale farvehandel O.
Nørbys Eftf. siden 1993 og medarbejder i forretningen siden
1973. Hun ses her sammen med
sin datter Susan, som også er
ansat i forretningen. Således har
tre generationer været tilknyttet
forretningen, siden faren/morfaren overtog den i 1973.

– Vi var nødt til at lave et eller
andet, siger Jette Ekstrøm Jensen,
den nuværende ejer af O. Nørbys
Eftf., for vi kunne mærke, at folk
efterlyste billigere produkter. Vi
overvejede faktisk, om vi skulle
fortsætte. Vi håber selvfølgelig, at
vi har fundet en god løsning.
Den 1. september skifter forretningen officielt far veleverandør til Farveforum/Teknos,
og Bryggen får lov at beholde sin
farvehandler.
Farvehandleren O. Nørbys Eftf.
i Isafjordsgade har rødder helt tilbage til 1908, da Paludan Nielsen
åbnede en moderne farvehandel i
Gunløgsgade 7-9 under navnet
»Materialist og Farvehandel Paludan Nielsen«. Kort efter, i 1912,
fik forretningen en bydreng ved

navn Otto Nørby. Den samme
bydreng fortsatte ansættelsen i
forretningen indtil 1929, hvor han
overtog butikken. I 1942 flyttede
han til Isafjordsgade 3, hvor farvehandleren stadig ligger i dag.
Ottos lærling og betroede medarbejder, Georg Ekstrøm Petersen, overtog O. Nørbys i 1973 og
datteren Jette, som i nogle år havde været laborant hos Sadolin,
startede i forretningen samme år.
Hun overtog forretningen i 1993
og skifter nu i 2004 altså leverandør fra Sadolin til Farveforum/Teknos.
Selvom forretningen skifter
varer og udseende, hedder den
dog stadig O. Nørbys Eftf., og
medarbejderstaben fortsætter
også.
ljg

BRYGGEBAGEREN
1 solkernerugbrød kr.10,-

1 italiensk brød kr.17,-

2 kokostoppe kr. 10,- 3 scones eller 3 brownies kr.10,Tilbudene gælder i uge 35 og 36
mandag-fredag: 6-17 · lørdag-søndag: 7-16

✄

BRYGGEBAGEREN

BRYGGEBAGEREN

Leifsgade 17
✆ 32 95 85 45
lokal ✆ 01 42 16

Isafjordsgade 1
✆ 32 96 85 55
lokal ✆ 01 46 04

Deltag i konkurrence om en kuglegrill:
Hvor længe har BRYGGEBAGEREN eksisteret?

❑ 1 år

❑ 12 år

Navn / adr. / tlf.:
Kuponen indleveres i butikkerne!
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Hvad foreGÅRD der
Vi besøger nogle af Bryggens mange gårde for at se, hvad der sker i
hjertet af de ofte lukkede kareér.

Happy hour kl. 6-12:

Alle sole kr. 15,-

Reykjaviksgade 5

kl. 6-22

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

Åbningsreception
bogcafé

OKTOBER

galleri

Egilsgade 24
Lørdag den 4. september kl. 13-17
Kasper, Marie og Eva synger
Charles fortæller historie
B.C. Andersen læser egne digte

Marianne Knorr synger Brecht-sange
akkompagneret af Søren Tuxen
Ib Spang Olsen, Jørgen Buch og
Evelyn Mittmann udstiller
Jørgen og Evelyn præsenterer deres værker
Alle er velkomne

Snedker- &
Tømrermester

CLAUS P. ANDERSEN APS
ALT snedker- og tømrer
-arbejde udføres
Totalentrepriser · Ombygninger
Reparationer · Tagarbejde
Vinduesudskiftninger · Køkkener

Tlf. 40 57 38 74

Sushi
Frokost
tirsdag til fredag
11.30-14.00
7 stk. kr. 50,Aften
tirsdag til søndag
16.30-21.00
9 stk. kr. 85,Lukket mandag
Thorshavnsgade 16
Tlf. 32 57 06 06
info@sushiya.dk

A/B Leifs gård ligger mellem Leifsgade, Bergthorasgade og Halfdansgade.

A/B Leifs gård
A/B Leifs gård hænger i dag sammen med A/B HAB. Sådan har det
ikke altid været. Engang var der et
stakit mellem de to gårde, men i forbindelse med gårdrenoveringen i
midten af 1990’erne blev de to gårde
lagt sammen til én stor gård med
fælles gårdlaug og fælles løsning af
de udfordringer, der er forbundet
med at drive en gård. I den forbindelse har man tilstræbt at gøre den
nye gård så grøn som muligt, hvilket beboerne i dag nyder. Især fordi
floraen bragte faunaen med sig,
blandt andet i form af øget fugleliv i
gården.
Flere nye initiativer er fulgt med
den nye gård, nogle af lystbetonede
årsager andre af mere praktiske

årsager. Blandt andet mente nogle
beboere, at det kunne være godt
med lidt krydderurter i pastasalaten, når der skulle grilles. Derfor
plantede man krydderurter på et
sted, man fandt passende. De findes
endnu, om end det selvbestaltede
bed i dag også indeholder lidt »selvbestaltet« ukrudt..
Andre løsninger kommer sig af, at
omstændighederne og udviklingen
med tiden ændrer beboernes behov,
blandt andet er der kommet forholdsvis mange børn til i de seneste
par år. Det kræver plads til ekstra
barnevogne, og når vi nu bor i en
storby, har mange fundet det mere
praktisk at anskaffe sig en Christiania-cykel eller en cykelanhænger i

stedet for en bil til at fragte de små
rundt.
En udfordring er derfor at få plads
til disse nye og forholdsvis store
transportmidler i gården, uden at de
er til gene for beboerne, der anvender gården. Der findes en cykelkælder, men det er praktisk talt umuligt
at komme derned med barnevognene og de nye cykeltyper. Blandt
andet derfor udvides trapperne til
cykelkælderen i fremtiden, og hældningen gøres mindre, så kælderen
bliver mere tilgængelig. På den
måde bliver det muligt at opbevare
større cykler, anhængere og barnevogne, og gården beholder det mere
velordnede, grønne og hyggelige
præg.
caz
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Ritt vil afløse Kramer
Som de fleste ikke har kunnet undgå
at bemærke, er Ritt Bjerregaard nu
også kandidat til posten som overborgmester. Hun bliver derfor en
del af et felt på et par håndfulde københavnske socialdemokrater med
overborgmester-ambitioner.
Ritt Bjerregaard støttes af én og
muligvis flere socialdemokratiske
kredse i kommunen. I udtalelser til
medierne er formændene for disse
kredse meget tilfredse med Bjerregaards kandidatur. De ser hende
som en politiker, der i kraft af sin
store erfaring har den nødvendige
pondus til at kunne beholde overborgmesterkæderne på socialdemokratiske hænder.
Hendes kritikere, der blandt andet
kommer fra kredse, der opstiller
andre kandidater, mener derimod, at
Ritt Bjerregaard er for gammel, og
peger på yngre kandidater.
Som omtalt i seneste nummer af
Bryggebladet har de seneste måneder budt på mange kandidater til
posten. Mange har også trukket sig
igen. Det kan Ritt Bjerregaard også
nå at gøre.
Hvem der skal være socialdemokratisk overborgmesterkandidat til
næste års valg til Borgerrepræsentationen, afgøres nemlig først af de
københavnske socialdemokrater
senere på året. Der bliver formentlig
tale om en urafstemning blandt med-

MENUKORT
Ritt Bjerregaard.
lemmerne, selvom formanden for de
københavnske socialdemokrater, Bo
Sandberg, har talt positivt om at inddrage flere vælgere i belsutningen,
på samme måde som det kendes fra
de amerikanske primærvalg, hvor
andre end partimedlemmerne deltager i afstemningen.
Hvem socialdemokraterne end
måtte vælge, tyder en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, som
analyseinstituttet Instant-Answer

Foto: Martin Høien

har lavet for Urban, på, at københavnerne helst vil have en socialdemokrat som overborgmester.
Ifølge undersøgelsen vil omkring
hver tredje københavner have en
socialdemokrat, uanset hvem partiet
vælger som kandidat. Kun omkring
halvt så mange, 15 procent, ønsker
venstremanden Søren Pind, mens
de andre partiers kandidater ligger
endnu lavere.
agn

Borgerrådgiveren er åbnet
Københavns nye borgerrådgiver har åbnet sit kontor og er klar til at gøre
livet hedt for politikerne og
embedsmændene på rådhuset.
Johan Busse, som han
hedder, er jurist og har tidligere arbejdet for Folketingets ombudsmand. Det
giver ham forhåbentlig
den nødvendige ballast til

Ørestadsselskabet går
tiggergang
Ørestadsselskabet har nu
officielt anmodet Folketingets politikere om at øge
selskabets »kassekredit«
hos staten med 1,5 milliarder kroner. Som omtalt i
Br yggebladet for et lille
halvt år siden har en række
indtægtskilder nemlig svigtet.
Blandt andet kører langt
færre med metroen end
budgetteret. Andre vigtige
grunde til lavvandet i pengekassen er en uafklaret

Johan Busse.
det udfordrende job, der
består i at rådgive borgere, der føler sig klemt i

retssag med entreprenøren
Comet samt en afgørelse
fra Told og Skat, der er
gået
Ørestadsselskabet
imod.
– Der er opstået tidsforskydninger af nogle betalinger. Pengene kommer,
men de kommer senere,
skriver
bestyrelsesformand Henning Christoffersen i en pressemeddelelse og understreger, at
han ser fortrøstningsfuldt
på fremtiden, blandt andet
fordi metroens driftsstabilitet nu er oppe på 98 procent.
Knap så fortrøstningsfulde er blandt andet den
radikale folketingsgruppe.

kommunens store system.
Vil du klage over utilfredsstillende sagsbehandling,
dårlig behandling fra kommunens ansatte, eller i det
hele taget måden systemet arbejder på, er det
borgerrådgiver
Johan
Busse og hans stab på
seks medarbejdere, du
skal gå til.
kls

I JP København har trafikordfører Martin Lidegaard
kritiseret de gentagne
eksempler på økonomiske
problemer i Ørestadsselskabet, som han mener er
ved at nå »groteske dimensioner«.
agn

Multihal ved
Bella Center
En multihal med plads til
op mod 15.000 tilskuere
skal opføres i Ørestaden
ved siden af Bella Center.
Det blev overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen
(S) og finansminister Thor

Ørestadsselskabets problemer er ved at nå groteske dimensioner, mener de radikale.

Kontoret har åbent alle
hverdage klokken 10-17
på adressen
Vester Voldgade 2A,
1552 København V.
Telefonnummeret er
33 66 14 00. Mail:
borgerraadgiveren@kk.dk
Hjemmeside:
www.borgerraadgiver.kk.dk

Pedersen (V) forleden enige om.
Men i Høje Taastrup er
finansieringen af en tilsvarende multiarena med navnet H.C. Andersen Multiarena faldet på plads, og de
fleste er enige om, at der
kun er plads til én af den
slags byggerier i lille
København.
kls

Modstand mod
højhuse på
Christianshavn
Modstanden mod et planlagt højhusbyggeri på
Krøjers Plads på Christianshavn er voksende. Borgerforeningen »Københavnere mod fejlplacerede
højhuse« får hjælp af Christianshavns Lokalråd med
at samle underskrifter og
uddelte flyers, der udførligt
beskriver, hvordan man
klager over projektet.
»Københavnere mod fejlplacerede højhuse« arrangerer et borgermøde den
31. august klokken 19 i
gymnastiksalen på Christianshavns Skole, Prinsessegade 45, hvor man kan give
sin utilfredshed med projektet til kende.
kls

Tors - lør mellem kl. 11.00 og kl.22.00
Søn - ons mellem kl. 11.00 og kl.21.30

Vælg 3 retter til kr. 255,Vælg 4 retter til kr. 287,Vælg 5 retter til kr. 319,SMÅT OG GODT

LIDT MERE GODT

Gravad Laks
I urter, citron, salat og
senneps dressing kr. 59

Steak and Prawns
Hvidløgsmayo,
guacamole, citron,
sprøde kartofler, grillet
tomat
kr. 172

Blåmuslinger
hvidvinsdampet med
løg, gulerødder og
krydderurter
kr. 59
Classic Carpaccio
Revet parmasanost,
pesto, ruccola-salat
kr. 69
Svampe Roulade
Med gorgonzola,
parmaskinke og æble
løg crème
kr. 64
Chokoladekage
frugt coulis og crème
anglaise
kr. 45
Æble Tærte
Abrikos glaseret med
hjemmelavet kanel is
kr. 45

Grå and
Enebær marineret,
appelsin og hasselnødde
salat, kartoffel, solbær
sauce
kr. 175
2 slags fisk
med estragon, fennikel,
zucchini, peberfrugter
og tomat-oliven-sauce
kr. 159
Kalve filet
Spækket med estragon,
rødvins pærer, timian
kartoffel og demi glace
kr. 172
Ostetallerken
tre forskellige slags,
rucola-salat, oliven
kr. 69
Dagens tavleret
Spørg venligst

Cheesecake
frossen med blåbær
kr. 45

kr. 99

HUSK BRUNCH BUFFET
HVER SØNDAG
kr. 89

Husk bordbestilling

Brasserie PREGO
Islands Brygge 33
Tlf. 32 54 11 11
www.prego.nu
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Marie Keis Uhre med band på scenen ved SuperBrugsens store markedsdag forrige lørdag. SuperBrugsen havde for en dag flyttet varer og kasseapparater ud på parkeringspladsen i gården, og ved grillen stod slagterne parat med bøffer og pølser.
GADEKRYDS

Gade m.
Food
Palace

Ældre
slægtning

Replik

Glo

Slutte

Fosfor

Pigenavn

Vej med
Q8

Mesterskab

Svovl

Drenge- DrengeStedord
navn
navn

Vej med
Hekla
Park

Romertal
halvtreds
Kropsdel
Amager

Floden

Lindringen

Pigenavn

Kæle

Her
ligger
kirken

Gennet

Frådser

Jovial
hilsen

Tolv

Romertal

Tre på
stribe

Ikke yt

Jitterbuggen

Moral

Regnede

Udfører
Pep

Havnestadgade
(3 ord)

Danne
mærke
Tal
Moret
sig

Tone

Passer
Afskyelig

Landet
Var
kold
Eksamen
med hue
Lag

To ens
vokaler
Redskab
Tal

dgs

Stedord
Glo

Vildspor

Flod
Anstrenge sig

Vredt
udbrud

Ved godt
helbred
2 ens

AlvorLige

Midler

Umoderne

Cigaretindhold
Løvtræ

Spørgeord

Seksuel
retning

Redskab
Tal
Vægtfork.
Pergola

Moderne
Pine

Partiforkortelse

Fritidsperiode

Plads
Eventyr- Femte
mod syd
væsen bogstav
Må

Rockstjerner
Ond

Ikke en
----?
v. hjertet

Emils
søster

Idol i
50’erne,
60’erne
og stadigvæk
i dag

© agn
aug 2004

BRYGGEKRYDS
To ens
på skrå

Koldt

© agn
aug
2004

Bryggen-på-kryds-og-tværs indleveres til
Bryggebladet indtil kl.12 lørdagen før
næste udgivelse. Skriv navn, gade & nr. i
marginen! Vinder af nr. 12/04:
Inga Christiansen, Halfdansgade 26, 1. th.
Vinderen indløser et gavekort på 100 kr. i
Holte Vinlager, Islands Brygge 25

25. august 2004
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Heklas miniputter i finalen

En mindre gruppe forældre fra København arbejder på at starte en lille, ny
friskole. Endnu har de ikke
skaffet lokaler, men gruppen håber at finde et egnet
sted på Islands Br ygge
eller et andet sted på Amager.
Nordlys Friskoles idegrundlag er at »rette systemer og undervisning ind
efter børnene, og dermed
ikke rette børnene ind efter
undervisningen og skolens
systemer«.
Med andre ord »almindelige sund fornuft«, som det
hedder i en pressemeddelelse fra forældregruppen. I
praksis betyder det blandt
andet, at eleverne skal
undervises på et niveau og
i et tempo, som passer til
den enkelte. Samtidig
mener gruppen, at en skole
»både skal udvikle elevernes boglige og kreative
sider og ikke se dem som
modsætninger«.
Nordlys Friskole skal
være en heldagsskole og
har dermed taget konsekvensen af, at alle børn alligevel er i skolefritidsordning efter skole, og laver
en sammenhængende dag,
hvor der »veksles mellem
boglige fag og kreative,
musiske og praktiske fag,
fysisk aktivitet og fri leg,«
skriver initiativtagerne i
pressemeddelelsen.
Interesserede forældre
(og børn) kan læse mere
på www.nordlysfriskole.dk
eller møde op til informationsmøde i Kulturhuset Islands Brygge den 21. september klokken 20.
Nordlys Friskole er endnu et initiativ til alternativ
skolegang i lokalområdet. I
foråret omtalte Bryggebladet Den Københavnske Friskole, som på nuværende
tidspunkt skulle være startet i Njalsgade. Ifølge Bryggebladets oplysninger er
denne friskole dog endnu
ikke kommet i gang. agn

Arkivfoto:
Ricardo Ramirez

Public.dk

Flere
friskoleplaner

Heklas ungdomsafdeling
har stor succes. Miniputterne har for
nylig kvalificeret sig til
finalestævnet i
McDonald’s
Cup, mens
herrejuniorerne (billedet)
klarede sig
godt i mesterrækken.

Holdet var ganske suverænt. Miniputterne indkasserede ingen mål, og holdet kvalificerede sig derfor
til A-finalen med fem sejre i
fem kampe og en målscore
på 22-0. Finalen afvikles
den 29. august på Frederiksberg, hvor det talentfulde hold skal møde vinderne fra syv andre indledende stævner.
Heklas øvrige drengehold røg desværre ud efter
de indledende gruppespil,
mens både miniput- og lilleputpigerne tabte deres
kvartfinaler.
– Traditionen blev ikke
brudt. Siden vi startede
ungdomsafdelingen, har vi
hvert år haft mindst et hold,
der gik videre til finalerunderne, siger en tilfreds Alex
Andreassen.
agn

Borgerrådgiveren

Modelfoto

De seneste måneder har
der været mest fokus på
boldklubben Heklas ældre
ungdomshold, hvor både
herrejunior og herreynglinge er begyndt at kunne
bide skeer med de rigtig
store hold i København.
Men nu har også drengeminiputterne skabt bemærkelsesværdige resultater.
Holdet vandt for nylig den
indledende del af Københavns Boldspils Unions traditionsrige sommerturnering for de yngste årgange,
der med den nuværende
sponsor hedder McDonald’s
Cup, men som tidligere har
heddet Anders And Cup.
– Det viser, at de små
også kan vinde. Det er fedt,
siger ungdomsformand i
Hekla, Alex Andreassen til
Bryggebladet.

Har du fået en fair
behandling?
Er du utilfreds med kommunens måde at behandle dig på?
Så henvend dig til Københavns Borgerrådgiver.
Borgerrådgiveren hjælper dig til at forstå kommunens afgørelser og hjælper dig gennem
klagesystemet. Borgerrådgiveren sikrer også, at der bliver gjort noget ved sagen, hvis
kommunen eller kommunens medarbejdere har behandlet dig forkert.
Læs mere om Borgerrådgiveren og dine klagemuligheder på www.borgerraadgiver.kk.dk
Borgerrådgiveren – uvildig vurdering af kommunens
sagsbehandling og betjening

KØBENHAVNS KOMMUNE

Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Telefon: 33 66 14 00
E-mail: borgerraadgiveren@kk.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17
eller efter aftale

Borgerrådgiveren er et nyt tilbud fra Københavns
Kommune. Målet er at styrke dialogen med borgerne
og sikre, at klager bruges til at forbedre kommunens
sagsbehandling og betjening.
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Akupunktur

Begravelse

Ejendomsselskaber

Genbrug

Massører

Smørrebrød

Jordemoder & akupunktør
Helle ella Nielsen · Egilsgade 26, kld.
32 57 58 88 · www.amoxa.com

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann
Udlejning:
www.huffeldtrydmann.dk
Administration:
Bolux A/S
Vester Voldgade 104
1552 København V
Tlf. 33 36 07 00 (kl.10-14)
Fax 33 36 07 10

Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.

Nick Schmidt
Lægeex. massør og idrætsinstruktør
Thorshavnsgade 20
32 96 14 22 · fax 32 96 90 39

T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05

slowmotion v/ Per Jensen
Massage & kostvejledning
Isafjordsgade 5, st. th.
32 57 68 71 · www.slowmotion.dk

Shhhy vi sy’r
- også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36

Psykokinesiologi

Take Away

Antikviteter
Jantik.dk
Indbo og gamle møbler købes.
Tlf. 40 16 04 66
Therese’s Bod
Gunløgsgade 27
60 77 07 44 · tors-fre 16-18
www.therese-trading.dk

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3 – 5
32 95 63 61
mandag - fredag 9.30-17.30
lørdag 9.30-13.00

Autoværksteder
FP Auto ApS
Serviceværksted & Forsikringsskader
Artillerivej 141 · Tlf. 32 54 26 40

Bagerier
Bryggebageren
Isafjordsgade 1
32 96 85 55
Bryggebageren
Leifsgade 17
32 95 85 45
Guldbageren v/ Jan Morell
Egilsgade 35
32 57 93 84

Banker
Amagerbanken
Islands Brygge 3
32 95 63 27
islandsbrygge@amagerbanken.dk
www.amagerbanken.dk
Danske Bank
Njalsgade 32
32 64 26 30
islandsbrygge@danskebank.dk
www.danskebank.dk

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10

Elektrikere

Deleuran’s blomster & brugskunst
Thorshavnsgade 28
32 96 89 46

Kilting EL-køb
Isafjordsgade 4
32 54 56 91

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

Boghandlere
Bryggens Boghandel
Islands Brygge 21
32 54 09 05 · www.brygbog.dk

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

Caféer
Sandwichmaker’s
Vestmannagade 4, kld.
32 96 02 20

Fotohandlere
Njal Foto
Njalsgade 22
32 54 55 90

Clairvoyance
Clairvoyant rådgiver
Sunanta Knudsen
28 36 23 73 · sunanta-@sol.dk

Frisører
Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65

Cykler
Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25
32 96 14 11 · www.bryggenscykler.dk

Dametøj
Boutique Charlotte
Leifsgade 6, kld.
32 96 95 36

Force Q frisør & skønhedspleje
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91

Glarmestre
Dansk Glas A/S
Artillerivej 50 - 52
32 54 83 12

Grønthandlere
AGA Frugt og Grønt
Leifsgade 1
32 57 60 45

Gratis behandling
Sara Speyer – Egilsgade 23
32 96 69 92 – www.in-essence.dk

Frugtkælderen
Isafjordsgade 8
32 54 18 90

Renserier

A-Z Gulve ApS
Gunløgsgade 35, kld.
32 57 25 84
www.azgulve.dk

Urtebaren
v/ Irina Yazmin Andersen
Islands Brygge 25
70 26 55 77 · www.urtebaren.dk

Hestekørsel
Københavns Hestedroche
32 96 50 20
www.hestetaxa.dk

Kiropraktorer
Bryggens Kiropraktiske Klinik
Kigkurren 6-8C
32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Bryggens Dyreklinik
Egilsgade 12
32 57 62 90

Raah v/ Dan Bro
Islands Brygge 25
32 96 15 95

Kopiering

Ejendomsmæglere

Salon Jette
Njalsgade 1, kld.
32 95 43 43

RealMæglerne Michael Musfelth
H.C. Andersens Boulevard 42
Lige på Langebro · 33 11 61 60

Forstædernes Bank A/S
Amagerbrogade 38
2300 København S
32 96 01 88
amager@forbank.dk
www.forbank.dk

Universe
Reykjaviksgade 2
32 96 00 22

Brasserie Prego
Islands Brygge 33
32 54 11 11 · www.prego.nu

O. Nørbys Eftf.
Isafjordsgade 3
32 54 32 66

Klip 2000
Islands Brygge 1B
32 54 81 02

Dyrlæger

Restauranter

Helsekost

RIAkopi
Njalsgade 13-15
33 66 31 32

Købmænd
Holte Vinlager v/ Per Toft
Islands Brygge 25
32 54 07 05

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Egilsgade 44
21 67 51 95

il pane di mauro
Italiensk bageri og café
Islands Brygge 23
32 96 86 87 · www.ilpanedimauro.dk
Sushiya
Thorshavnsgade 16
32 57 06 06 · www.sushiya.dk

Boutique Charlotte
Leifsgade 6, kld.
32 96 95 36

Gulvservice

Systuer

Café Orangeriet
Islands Brygge 9
32 96 29 39

To Trin Op
Isafjordsgade 10
32 54 70 18 · fax 32 54 70 18

Tandlæger
Bryggens Tandklinik
Islands Brygge 15
32 54 39 31

Rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43
32 54 94 12

Tandklinik på Islands Brygge
v/Lars Nielsen & Stephen A. Pedersen
Islands Brygge 17 · Tlf. 32 57 75 44
tandlaege.bryggen@nielsen.mail.dk

Seniorråd

Teatre

Vestamager Seniorråd
Njalsgade 13,1. vær.108
2300 København S
33 17 28 20
Kontortid: mandag 11-13
internet: http://www.amagerbro.dk

Skoler

PLAY-CPH
Njalsgade 21F, stuen
32 96 57 73 · www.play-cph.dk

TV-service
Have’s TV- PC-Service
32 54 43 19 & 20 91 43 19

Skolen på Islands Brygge
Artillerivej 57 · 2300 København S
32 96 01 11 · skib.sib@ci.kk.dk
www.skolen-paa-islands-brygge.dk

Vinduespolering

Den københavnske friskole og børnehave
Njalsgade 101
www.denkoebenhavnskefriskole.dk

Aage’s Vinduespolering
Mobil: 40 61 62 63
www.aages.dk

Skønhedsklinikker

VVS

Beauty Hour
Hudterapeut og kosmetolog på Bryggen
26 59 23 22

VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55

Ama’r Polering
tlf: 32 97 10 75 mob: 22 31 97 20
www.vinduespoleren.dk

Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

Optagelse i Fagregisteret: 360 kr. for ti udgivelser (tre tekstlinier). Ekstra linier: 80 kr. per linie. Priserne er eksklusiv moms. Fagregisteret kan også ses på www.bryggebladet.dk

Jeg søger en pensioneret/arbejdsløs
snedker/tømrer der kan hjælpe mig lave
en ny vindueskarm. Ring og lad os aftale
en pris. Svend tlf.: 32 95 34 13

Kvindelig førtidspensionist tilbyder lettere rengøringsarbejde to-tre timer
ugentlig. Tlf:32 54 73 74
Beboerne i Langebrohus‚ gård afholder
loppemarked d. 4. og 5. sept. kl
10-17. Indgang v/ porten Islands Brygge 3.
Ved vedvarende regn flyttes arr.
til d. 11. og 12 sept.
OPSLAGSTAVLEN er gratis at
benytte for private, dog koster
boligannoncer 20 kr., der vedlægges
i frimærker. Tekst afleveres senest
fredag før udgivelsen (mail eller
post). Redaktionen forbeholder sig
ret til at forkorte i annoncerne.

Løsslupne kvinder søges
Er du kvinde og har du lyst til at deltage aktivt i Homerugen, så har vi brug for dig!
Til lørdagens symposium har vi brug for nogle statister til
rollen som »slavinder«.
Det bliver meget underholdende, tager ikke lang tid og bliver i samarbejde med professionelle og erfarne skuespillere.
Er du interesseret, så skriv til: saxo@popx.dk

25. august 2004
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GUDSTJENSTER

Kirkens kontor

HANS TAUSENS KIRKE

Søndag 29. aug. kl. 11.00
Hans Anker Jørgensen
Søndag 05. sept. kl. 11.00
Ghita Olsen

Kunst og
mysterium
Tirsdag den 7. september kl.
19.30: Lektor Erik A. Nielsen.
Meditationsformer, som forudsættes i megen kristen kunst,
overses ofte i moderne sammenhænge. På baggrund af bogen
SOLENS FØDSEL – seks tekster
om kristendommens hemmeligheder overvejes det, om tekster
og andre kunstværker, der forholder sig til det kristne mysterium, har særlige egenskaber og
åbner for dybere erkendelsesformer end megen senere kunst.
Aftenen indledes med en temagudstjeneste ved studenterpræst
Hans Anker Jørgensen. Der er
gratis adgang, og efter arrangementet er der café.

Babymusik i
kirken
Mandag den 6. september
begynder et nyt babymusikhold i
Hans Tausens kirke med plads til
12 babyer og deres fædre eller
mødre.
Linnéa Lomholt leder undervisningen, hvor der bl.a. synges
salmer, læres små børnerim,
remser og danselege. Forskellige
rekvisitter såsom klokkespil, vifte
og rytmeæg indgår i undervisningen, og hvert barn får foræret
en lille salmebog, som indeholder en del af de salmer, der synges. Formålet med kurset er bl.a.
at styrke båndet mellem det lille
barn og dets mor/far gennem
musik/sang, som er et fantastisk
redskab i mange situationer – når
der skal leges, trøstes, soves osv.
Undervisningen foregår i selve
kirkerummet, dels p.g.a. den
gode akustik, dels – og ikke
mindst – for at imødegå den fremmedgørelse, som nogle måske
føler over for kirken.
Det er ikke så tit man danser
rundt med sin baby her! Nu er
chancen der – igen – til at bruge
kirkerummet på en utraditionel
måde, udvide sit sang- og salmerepertoire og være sammen med
sit barn og andre forældre på sjov
vis!
ll/bbm

Starttidspunkt:
Mandag den
6. september kl.10-10.45
Varighed: 10 lektioner
Sted: Hans Tausens kirke,
Halfdansgade 6, Islands Brygge
Pris: 200,- kr pr. barn som
betales ved første fremmøde.
Deltagere: babyer i alderen
2-7 måneder.
Tilmelding:
Kordegnekontoret,
Hans Tausens kirke,
tlf: 32 57 41 96

HALFDANSGADE 6 2300 KØBENHAVN S

☎ 32 57 41 96

Sognepræst

»Long John
and Lollipops«

1967-71

Søndag 19. sept. kl. 11.00
Ghita Olsen

◆

Richard Winther: Samtidige forfædre

Søndag 12. sept. kl. 11.00
Bjarne Fabritius Petersen –
konfirmation

ISLANDS BRYGGES SOGN

Kordegn Helen K. Riis (hri), Halfdansgade 6,
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.
Kontorets ekspeditionstid:
Hverdage kl.10-13 samt
tirsd. kl.10-18. Lørd. lukket.

Børne- og ungdomskor i
Hans Tausens kirke
Torsdag den 2. september kl.
15.30-17.15 begynder efterårssæsonen for koret med korprøver
hver torsdag eftermiddag.
Alle børn fra 10 år og opefter
med lyst til at synge er velkomne
til at møde op.
Da mange synger i den lokale
skoles børnekor, når de går i 3.-4.
måske 5. klasse, vil det være
oplagt at fortsætte i Hans Tausens fra 6. klasse og frem.
For øjeblikket er der en aldersspredning fra 10-18 år med overvægt på de ældste sangere, men
der er masser af plads til nye,
både ‰små‰ og teenagere.
Den klassisk/rytmiske korsang med forudgående stemmetræning finder sted i menighedssalen og i selve kirkerummet,
hvor børnene stifter bekendtskab
med en herlig akustik. Sangerne
får desuden en dosis nodelære,
så de kan komme videre med
musikken på egen hånd, og ind

imellem synger koret med ved
familiegudstjenester i kirken
eller laver små koncerter, alt
efter stemme/alderssammensætningen. – Hver torsdag er der indlagt en pause i korprøven hvor
der bydes på et let eftermiddagstraktement med te/saft, brød og
frugt.
Koret er et af Hans Tausens
kirkes kvalificerede tilbud til
børn og unge på Bryggen – og
det er gratis. Det eneste krav er,
at man har lyst til at synge og i
øvrigt kommer regelmæssigt til
korprøverne til glæde for sig selv
og de andre.
OBS: Hvis det er muligt for
børnenes skoletider, bliver korprøvetiden rykket frem til kl. 1517. Det beslutter vi i løbet af de
første korprøver, når der er skabt
overblik over situationen.
Britta Bugge Madsen, korleder
og organist ved Hans Tausens
Kirke, tlf.: 33 14 24 55.

Et valg af værdi
Menighedsrådsvalg 2004 i Islands Brygges Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Islands Brygges Sogn. Selve
valget finder sted tirsdag den 9. november, men det er nu forberedelserne går i gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til
orienteringsmøde mandag den 13. september kl. 19.00
i Menighedssalen, indgang gennem tårnet
Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetence
3. Menighedsrådets redegørelse for menighedsrådets arbejde
siden seneste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til
menighedsrådsvalget
6. Afslutning
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte
ønsker dette – være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses,
hvis der ved indleveringsfristens udløb den 28. september 2004
kl. 19.00 kun er indleveret én kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Islands Brygges Sogn
Er du interesseret i at stille op som kandidat til valget, men er
forhindret i at komme til dette møde, er du velkommen til at henvende dig til kirkens kontor, for nærmere information.

Onsdag den 8. september kl.
14.00 begynder efterårssæsonens eftermiddagsmøder med et
foredrag af Keld Graugart om
livet på Br yggen i 1950’erne.
Eftermiddagen føjer sig til den
række af meget, meget hyggelige
arrangementer der i tidens løb
har været i Hans Tausens Kirke,
hvor mennesker, med Bryggen
på hjerte, til glæde for nye og
gamle bryggeboere, har fortalt
ud fra deres oplevelser og interesse for en bydel i konstant udvikling.

Nyt koncept
Som noget helt nyt, er der ikke
gudstjeneste før arrangementet.
Velkomst ved præsten, fælles
sang, kaffe og snak, vil der være
som sædvanligt.

Sognepræst K/B Ghita Olsen (go)
Snorresgade 9, 2300 København S
Tlf. 32 54 03 94. Træffes bedst:
Mandag kl. 17-18, tirsdag & torsdag kl. 9-10
onsdag kl. 11-12 og i øvrigt efter aftale.
Fredag fridag.

Sogne- og studenterpræst
Hans Anker Jørgensen (haj)
Bergthorasgade 17, 3. / 1
Træffes bedst: 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, (bbm)
Puggårdsgade 15, 2. tv.
1573 Kbh. V. Tlf. 33 14 24 55 – ikke mandag.

Menighedsrådets
formand
Margrete Nielsen
Gunløgsgade 21, 2. tv.
2300 København S

Hjemmeside
Kirkens hjemmeside kan ses på
www.folkekirken.dk/sogn/hanstausen

OBS!

KIRKEBIL

OBS!

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

Hvad laver
menighedsrådet?
Et menighedsråd er folkekirkens
»kommunalbestyrelse«. Der er
dog to væsentlige forskelle:
– et menighedsråd påtager sig
både et åndeligt og et praktisk
ansvar
– rådet har en beslutningskompetence og fungerer i en vis udstrækning som lokaladministration.
I Islands Brygges Sogn, Hans
Tausens Kirke, består menighedsrådet i dag af 11 medlemmer, men der skal vælges 13
medlemmer samt et antal stedfortrædere (suppleanter) ved valget
i november.
Menighedsrådet har sammen
med præsterne og øvrige ansatte
ansvar for, at sognets kirke fungerer, både praktisk, f. eks. ved at
sørge for, at taget er tæt, orglet
spiller rent, og at der er et personale til at forestå gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Alle menighedsrådsmedlemmer afgiver et løfte om, at de vil
arbejde på at skabe gode vilkår
for kirkens liv og vækst.
Menighedsrådet har altså et
kirkeligt ansvar.
Et menighedsråd vælges for
fire år. De kommende år byder på

spændende udfordringer for kirken her på Bryggen. Nye boliger
skyder op, sognets indbyggertal
vokser stærkt, og næste år fylder
Bryggen 100 år og kirken 90.
Det er menighedsrådet, der
vælger sognets præster, og det
er også rådet, der har det økonomiske ansvar for sognet, som
ansætter kirkefunktionærer, og
fungerer som arbejdsgiver for
dem.
Menighedsrådsarbejdet byder
på mange udfordringer, og det er
i høj grad vores egen beslutning,
om rådet skal opleves som en
blandet landhandel med spændende ting på hylderne eller en
gammel støvet butik.

Menighedsrådsvalg 2004
Den 9. november 2004 er der valg
til menighedsråd i Danmarkk.
Den 13. september kl. 19.00 bliver der inviteret til orienteringsmøde i Hans Tausens Kirkes
menighedssal. Efter orienteringsmødet kan der, hvis det besluttes
på mødet, holdes opstillingsmøde, hvor kandidater også kan
melde sig og blive opstillet på
menighedsrådets liste.

25. august 2004
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www.superbrugsen.dk

Leffe – belgisk øl
i verdensklasse
fra Abdij van Leffe kloster
»Blonde« eller »Brune«

90 års fødselsdag
udviser en livskraft uden lige, har
humor og ikke mindst forstår at
deltage i det sociale samvær
blandt Amagers borgere. Kaja er
æresmedlem af socialdemokraternes 2. kreds og på trods af sin
alder meget aktiv.
Der er reception på adressen
Njalsgade 52, 2. sal den 1. september kl. 7-10 og kl. 17-21.

Ønsk tillykke med dagen – det er gratis!
Afleveres indtil kl.12 lørdagen før bladet
udkommer. Skriv tydeligt! Billeder returneres ved

En hjertelig tak for udvist
deltagelse ved min mand

medsendelse af frankeret og adresseret svarkuvert.

75 cl. pr. flaske

KUN 3495

På bl.a. tøj, børnetøj og håndklæder
(dog ikke på tilbudsvarer)

Poul Erik Hougaards
bisættelse.

UDEBLIVER
BRYGGEBLADET

Tak for alle de mange
blomster og kranse.

Kontakt os: 01 29 76 / 32 96 28 15
eller: bryggebladet@mail.dk

Kaia Hougaard

6 I R U S

P »

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer samt udsolgte varer.

ÅBNINGSTIDER I SUPERBRUGSEN NJALSGADE 27:
MANDAG-FREDAG 9.00-21.00
LØRDAG 9.00-17.00
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Kaja Ramstad fylder 90 år den 1.
september 2004.
Kaja har boet i Njalsgade på
Islands Brygge siden 1933. Hun
er en kendt bryggeboer og har
haft egen fodklinik i 48 år på
Bryggen. Kaja er aktiv såvel i det
lokale aktivitetscenter på Bryggen som i sin kortklub med jævnaldrende bryggeboere, hvor hun

" R Y G G E N E T

$ET ER ENDNU KUN PERIODISK AT VIRUS
ER TIL STOR GENE FOR "RYGGENET -EN
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0» SIGT KAN DU SOM BRUGER RISIKERE AT
BLIVE FRAKOBLET "RYGGENET HVIS DIN
COMPUTER ER TIL GENE FOR VORES NET
VRK PGA VIRUS $U VIL S» KUNNE BLIVE
GEN TILKOBLET N»R DIN COMPUTER ER
VIRUSFRI
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Leifsgade 7 · 2300 Kbh. S

bryggebladet@mail.dk

lokal 01 29 76 / 32 96 28 15

www.bryggebladet.dk

Homer er klar
til fest
Af Kulturhuset Islands Brygge
Programmet for den nye festival, Homer
på Bryggen, er faldet endeligt på plads.
Homers fortællinger, Illiaden og Odysseen, danner baggrunden for denne helt
nye festival, der på utraditionel vis blander videnskab og underholdning, og på
begge planer kan byde på nogle af branchens ypperste formidlere. Det hele kommer til at foregå i Kulturhuset Islands
Brygge fra og med den 28. august.
Den videnskabelige verden kommer til
orde gennem et seminar med nogle af
Danmarks mest anerkendte antikforskere. Blandt andet Otto Steen Due og Minna
Skafte Jensen udvider grænserne for,
hvad man ved om Homers verden.
Homers værker bliver på hyggelige
caféaftner læst op af nogle af hans bedste
danske fortolkere. Både Erik Kühnau og
Helle Sihm fortolker af hjertens lyst og
erfaringens lys.

Improteatret LAMA genåbner den
antikke folkeforsamling og viser det antikke demokrati for fuld, underholdende
skrue. Her er skoleborgmester Per Bregengaard og den altid rapkæftede historiker Torben Svendrup på hjemmebane.
Lørdag aften rundes af med et vaskeægte græsk symposium med lækker
græsk mad og underholdning ved Sokrates og hans venner. Skuespillerne Holger
Vistisen, Niels Vigild og Paul Hüttel levendegør en af Platons monologer.
Børnene får én på fortælleren, når
Bryggens Børneatelier2 over to dage
arrangerer åbent fortælle- og maleværksted. Her får Odysseus’ rejse ny mening,
liv og farver for alle de børn, der tør høre
og visualisere en barsk historie.
På alle festivaldage fortælles desuden
om Homer og hans samtid gennem en
udstilling, der viser Homers samtid, salg
af græsk mad og filmfremvisning i kulturhuset.

Lørdag d. 28. august til
søndag d. 5. september 2004

Festivalen, Homer på Bryggen, starter på
lørdag med historiefortælling og farverigt
værksted for børn og voksne. BB2 fortæller
om Odysseus’ rejse, og børnene maler og
laver skulpturer.

www.home.dk
Når jagten på drømmeboligen går
ind, så starter den ofte på home.dk.
Igen i uge 34 kiggede mere end
200.000 forbi - og langt de fleste
besøger hjemmesiden for at lede
efter deres fremtidige hjem. I øjeblikket er der næsten 19.000 boliger til
salg på home.dk

boliger, man har ønsket at se nærmere på.
Er man helt sikker på, hvor man
ønsker at slå sig ned, så kan man
vælge at søge meget præcist på, hvad
der er til salg i netop det område.
Det er muligt at søge helt ned på vejnavne.

www.k-i-b.dk

BILLEDER FRA DINE
EGNE DIGITALE MEDIER
CD · DISKETTE · DIGITALKORT
Billigere end du selv kan printe dem!

10 x15
pr. stk. KUN

Siden home som landets første
landsdækkende ejendomsmæglerkæ- Skal din bolig også findes på homes
de gik på nettet i 1996, har flere og hjemmeside, så kontakt home på
flere valgt at søge efter deres bolig Christianshavn på tlf.: 3295 1400.
her - uanset om drømmen går på en
villa eller en ejerlejlighed - og uanset
beliggenhed.
Mulighederne er mange på home.dk.
For eksempel kan man benytte sig af
home Skyline for at få et rigtig godt
overblik over det område, en bolig
ligger i. Man kan vælge at kredse om
en enkelt bolig for at se, hvordan den
ligger i forhold til veje og naboer,eller
man kan få en flyvetur mellem alle de

Kulturhuset Islands Brygge,
Islands Brygge 18, 2300, Kbh. S
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00

POLAROID P CAM
Smart kamera til dig der vil se billeder med det samme. Incl. en film.
Michael Hammerbak,
Statsaut. ejendomsmægler

14900

NJAL FOTO
NJALSGADE 20-22 · TLF. 32 54 55 90

