
14. marts  2019 
27. ÅrGaNG  Nr. 5

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Fast lavt salær, kr. 39.995

Claus Rasmussen
25 års erfaring
Tlf. 70 254 264 • Mobil: 5352 6009
claus@minbolighandel.dk

Islands Brygge & Ørestad

Jeg bor selv på Islands Brygge...
...og kender derfor området bedre end de fleste !

Sæt din bolig til salg 
og få markedets mest 
avancerede digitale 
markedsføring 
- SalesBooster

Islands Brygge 4
Mail: lotte@ib4.dk
Mobil: 22 47 09 11 
ib4.dk

Eksklusive 
mødelokaler  
midt i København
-Vinsmagning
-Private Dining
-Receptioner
-Specielle fejringer
Let’s meet in here 

Side 12Side 14 Side 4 

Rejsebrev fra Mexico

Christina og Lasse har sagt 
deres jobs op og udlejet deres 
lejlighed. Nu er de på et 10 
måneders eventyr i Latiname-
rika med deres lille søn.

Kulturmøde

Udlændinge lærer dansk og 
de ældre får selskab. Det er 
opskriften på et nyt initiativ 
som organisationen Elder-
learn står bag. Og der er 
allerede en del deltagere fra 
Bryggen.

Klaus bliver 
borgmester

Til oktober skal bryggepoliti-
ker Klaus Mygind fra SF være 
sundheds- og omsorgsborg-
mester, da den nuværende 
borgmester, Sisse Marie 
Welling, skal på barsel.

Fem til syv meter bred oplyst sti på vej på Strandengen
En helt ny sti 

på tværs af 
naturområderne 
på Strandengen 
kan være på vej. 
Økonomi- samt 

Teknik- og Miljø-
forvaltningen 

anbefaler oplyst 
sti med fast 

belægning og en 
bredde på mindst 

fem meter. Dele 
af stien kan 

anlægges på 
pæle af hensyn til 

dyrelivet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Selvom Strandengen bliver 
fredet går den ikke fri for an-
læg. Københavns Kommune 
planlægger at etablere en ny 
fem til syv meter bred, oplyst 
cykel- og gangsti på tværs af 
naturområdet. Det viser en 
aktindsigt, som Bryggebla-
det har fået i planlægningen 
af stiforbindelser på Amager 
Fælled. Stien, der skal sikre 
tryg adgang mellem det 
kommende boligområde og 
Sundby Metrostation, kan 
anlægges på pæle for at skå-
ne dyrelivet i området.

Vejlandskvarteret
Økonomiforvaltningen har 
anbefalet over for forligs-
kredsen bag budgettet for 
2019, der står bag aftalen 
om at flytte byggeplanerne 
på Strandengen til blandt 
andet campinggrunden, at 
man etablerer en helt ny 
stiforbindelse på tværs af 
Strandengen. Udover at 
give let og tryg adgang til 
metroen for beboerne i det 
nye boligområde, der har 
fået arbejdstitlen ‘Vejlands-
kvarteret’ skal stien også 
sikre en sikker skolevej til 
den nye skole, der er plan-
lagt i kvarteret. 

Stier trædes

Forvaltningen fremlagde 
tre forskellige modeller for 
politikerne, hvoraf de to 
friholdt naturområderne på 
Strandengen. Det kunne 
gøres ved enten at ‘opkvali-
ficere’ de eksisterende stier 
rundt om Strandengen, 
hvilket ville føre cyklister 
og fodgængere fra Vejlands-
kvarteret til metroen på en 
omvej rundt om naturom-
rådet. Alternativt var det 
også en teoretisk mulighed 
slet ikke at gøre noget ved 
stiforbindelserne overhove-
det. Men forvaltningen vur-
derer, at den lange gå- og 
cykelafstand vil få folk til at 
skyde genvej henover Stran-
dengen, så der opstår trådte 
stier på naturområdet. 

– I store dele af sommer-
halvåret vurderer Økono-
miforvaltningen, at arealet 
både vil være tilstrækkeligt 
fremkommeligt og belyst 
(dagslys) til, at der vil kun-
ne opstå trådte spor hen-
over naturen, hvis der ikke 
sikres en relativt direkte 
sti, skriver forvaltningens 
presseafdeling i en mail til 
Bryggebladet og henviser 
til tidligere erfaringer med 
selvskabte stier i blandt an-
det Gladsaxe og Aarhus. 

der bliver skævet til de 
eksisterende cykel- og 

gangstier på Amager Fælled, 
når nye stiforbindelser på og 

omkring Strandengen skal 
etableres. læs mere på side 2

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Lille Langebro på vej – igen
Kæmpekran lægger Lille Langebros fire brofag på plads 
til april. Havnen omkring brobyggeriet bliver afspærret i 
tre dage. Trafikken på store Langebro er upåvirket 

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Team Buro 
Happold
redaktion@bryggebladet.dk

Anden gang er lykkens 
gang. Lille Langebros fire 
brofag er på vej mod Kø-
benhavns Havn ad vandve-
jen fra Rotterdam, hvor de 
er konstrueret. Det skulle 
faktisk være sket allerede 
sidste forår, men mens bro-
fagene blev hejst ombord på 
en pram, kollapsede kranen 
og totalskadede to af de fire 
broelementer. 

Det var en ommer. Men 
nu er de nye brofag klar til 

afgang og forventes at sætte 
til søs i april med planlagt 
ankomst senere samme må-
ned. Den præcise ankomst-
dato er endnu ukendt, da 
vejret har en del at skulle 
have sagt på så lang en sejl-
tur. Men byggepladsen ved 
broens planlagte landing 
ved Langebrogade bliver 
genetableret i midten af 
marts, så den er klar til bro-
fagenes ankomst. 

Byggerod
Når prammen med brofa-
gene ankommer til Køben-
havn, lægger den til kaj ud 

for Danisco-bygningen, 
hvor også den enorme kran 
med navnet Hebo 9 kaster 
anker. Herfra kommer det 
meste af monteringsarbej-
det til at ske, og det kommer 
til at skabe en smule bøvl. 
Blandt andet bliver havnen 
lukket mellem Langebro og 
Frederiksholms Kanal i en 
periode på tre dage i tids-
rummet 6-18. Det betyder, 
at havnebussen vil blive om-
lagt i de pågældende dage. 

Også Langebrogade vil 
blive spærret for trafik i to 
dage, mens monteringen 
står på. Trafikken på den 
store Langebro bliver ikke 

påvirket af arbejdet. Selvom 
der bliver arbejdet fra tidlig 
morgen, garanterer Realda-
nia By & Byg, at støjen vil 
være inden for de tilladte 
værdier, og at naboer ikke 
vil blive generet af arbejdet.

Knap et år senere end 
oprindeligt planlagt 

er Lille Langebros fire 
broelementer nu snart 
på vej fra Rotterdam til 

Københavns Havn.

AVLU afviser at spørge 
bryggeboer om langebrolokaler
Et forslag om at undersøge, hvilke behov og ønsker 
Bryggens beboere har i forhold til lokalerne under 
Langebro, blev nedstemt i Amager Vest Lokaludvalg

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Museum, kajakhotel, øvelo-
kale, café, kultur- og med-
borgerhus. Der har været 
mange idéer i spil til, hvor-

dan lokalerne under Lange-
bro i fremtiden kan bruges 
til andre formål end i dag, 
hvor de er på Teknik- og 
Miljøforvaltningens hæn-
der.

I skrivende stund barsler 
de to borgergrupper Lan-
gebro Museum og Islands 
Brygges Lokalråd med hver 
deres projekt for lokalerne. 
Men trods varierende grader 
af borgerinddragelse er det 
svært at sige noget kvalifi-
ceret om, hvad beboerne på 
Bryggen og lokalernes frem-
tidige brugere ønsker sig.

Bare spørg
En oplagt mulighed for 
at blive klogere på netop 
dette blev forpasset, da 
Amager Vest Lokaludvalg 
afviste et forslag om at 
sende et spørgeskema om 

mulig fremtidig brug af 
lokalerne ud til udvalgets 
borgerpanel. 

“Med det formål at afdæk-
ke borgerne interesser til 
lokalerne under Langebro 
indstilles det, at lokaludval-
get udarbejder et spørge-
skema til udsendelse i bor-
gerpanelet med spørgsmål, 
der afdækker borgerne på 
Islands Brygges behov og 
ønsker til, hvad lokalerne 
skal kunne, og hvilke faci-
liteter de skal rumme samt 
de lokale borgeres interes-
se i at drive stedet.”

Sådan lød det i det for-
slag, som formand for ud-
valget, André Just Vedgren, 
fremsatte, men som altså 
blev nedstemt ved seneste 
udvalgsmøde.

– Udvalget afviste forsla-
get, fordi vi ikke ønskede 
at gøre os til opmænd i sa-

gen, forklarer formand for 
Amager Vest Lokaludvalg, 
André Just Vedgren, og ud-
dyber:

– Vi var på den ene side 
ikke overbevist om, at et re-
præsentativt udsnit af bryg-
geboerne var inddraget i 
projekterne. Men selv om 
vi ved at bruge borgerpane-
let ville få en bedre pejling 
af bryggeboernes ønsker, 
ville alene formuleringen 
af spørgsmålene give an-
ledning til beskyldninger 
om, at vi politiserede. I den 
situation valgte udvalget at 
trække følehornene til os 
igen.

Ud over at skrinlægge 
spørgeskemaundersøgel-
sen besluttede udvalget i 
samme omgang også hver-
ken at udtrykke støtte til 
Langebro Museum eller til 
lokalrådets projekt.

BoRgeRpAneLet:

n Amager Vest Lokalud-
valgs digitale borger-
panel hjælper udvalget 
med at holde fingeren 
på pulsen på Vestama-
ger. Alle, der bor vest 
for Amagerbrogade, kan 
blive medlem og modta-
ger løbende spørgeske-
maer om aktuelle emner 
og temaer for området. 
Besvarelserne klæder 
udvalgets medlemmer 
på og indgår i udvalgets 
høringssvar.

på pæle

Økonomiforvaltningen an-
befaler derfor, at der byg-
ges en helt ny, 260 meter 
lang sti henover Stranden-
gen, der forbinder Sundby 
Station med den eksiste-
rende sti på vestsiden af 
Strandengen. Derudover vil 
cirka 280 meter eksisteren-
de sti det sidste stykke ud 
til Campinggrunden skulle 
‘opkvalificeres’. Altså have 
belægning og belysning. 
Det er dén model, Økono-
miforvaltningen har anbe-
falet overfor forligskred-
sen. Det giver den korteste 
gå- og cykelafstand mellem 
Vejlandskvarteret og metro-
stationen. Men forvaltnin-
gen erkender samtidig, at 
“der går natur tabt, hvor der 
anlægges ny sti”. 

Derfor bliver det foreslået, 
at dele af den nye sti kan 
etableres på pæle eller som 
bro, så dyr kan passere un-
der. Det bliver også under-
søgt, om man kan lave riste 
i stien, så den kan krydse 
igennem indhegninger, og 
området derved kan afgræs-
ses. Og så har forligskred-
sen ønsket, at der kigges 
på, om vandforholdene i om-
rådet kan genoprettes, ved 
at man afbryder de eksiste-
rende gamle dræn i området 
og vandet får mulighed for at 
løbe under stien de steder, 
hvor den er på pæle. 

Økonomiforvaltningens 
presseafdeling fremhæver 
derudover i en mail til Bryg-
gebladet, at:

– Lysforurening i videst 
muligt omfang vil blive und-
gået (...) Der kan således 
ikke blive tale om højtsid-
dende belysning.

Fem til syv meter
Hvis der kommer en eller 
flere nye stier, lægger for-
valtningen op til, at de gøres 
minimum fem meter brede. 
Ud over at svare til de ek-
sisterende stisystemer på 
den nordlige del af Amager 

Fælled så er det også et for-
søg på at balancere mellem 
hensynet til naturen og de 
trafikale behov.

“Vi har angivet fem me-
ter som minimumsbredden. 
Referencen herfor har været 
stien i Amager Fælled Nord. 
Det har ØKF (red: Økono-
miforvaltningen) gjort på 
baggrund af en afvejning 
af modsatrettede hensyn,” 
skriver Økonomiforvaltnin-
gen i en mail til Teknik- og 
Miljøforvaltningen, som 
Bryggebladet har fået akt-
indsigt i, og fortsætter:

“På den ene side er hen-
synet til at skabe en effektiv 
stibetjening mellem Vej-
landskvarteret og Sundby 
Station, hvortil syv meter 
ville være mere hensigts-
mæssigt. På den anden 
side har vejet hensynet til 
at minimere stianlæg på de 
naturområder, som vi netop 
søger at bevare.”

Men i første omgang skal 
By & Havn, der står for byg-
geriet af Vejlandskvarteret, 
give deres vurdering af, hvor 
brede stier der er brug for. 
Det fremgår af samme mail:

“By & Havn udarbejder 
et projektforslag, som kan 
præsenteres for forligs-
kredsen umiddelbart efter, 
at lovgrundlaget er vedtaget 
i starten af april. Hvis det i 
den proces viser sig, at der 
ikke kan tilvejebringes en 
stiforbindelse med en bred-
de på kun fem meter, da en 
sådan slet ikke vil være lov-
lig eller ikke ville fungere i 
praksis, så må By & Havn 
fremlægge et projektfor-
slag med den nødvendige 
stibredde. Dette skal kva-
lificeres i dialog med TMF 
(myndighed). Det er derfor, 
at ØKF i præsentationen be-
vidst har brugt formulerin-
gen ’mindst 5 meter’. Der er 
ikke grund til at lave stien 
syv meter bred, hvis fem 
meter kan være tilstrække-
ligt, hvilket vi skal under-
søge nærmere i dialog med 
By & Havn på baggrund af 
et konkret forslag.”

Fem til syv meter bred .....
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131 nye boliger på vej til Bryggen
I det kommende byggeri Artillerihuset på Rued Langgaards 
Vej skal der være 131 almene boliger og ungdomsboliger

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: fsb
redaktion@bryggebladet.dk

Overborgmester Frank 
Jensen (S) har taget det 
første spadestik til bygge-
riet Artillerihuset, der skal 
rumme 131 boliger, hvoraf 
størstedelen skal være ung-
domsboliger. Artillerihuset 
kommer da også til at ligge 
tæt på IT Universitetet og 
Københavns Universitet, 
Søndre Campus samt flere 
kollegier og studieboliger.

– København vokser med 

10.000 indbyggere hvert 
år, hvoraf mange er unge 
og studerende. De tilhører 
lavindkomstgruppen, der 
har sværest ved at finde en 
bolig i København. Derfor 
skal vi sætte turbo på byg-
geriet af ungdomsboliger, 
hvilket dette byggeri er et 
smukt eksempel på, skriver 
Frank Jensen i en presse-
meddelelse.

Byggeriet, der skal ligge 
på Rued Langgaards Vej 3, 
kommer til at indeholde i alt 
131 almene boliger fordelt 
på 125 ungdomsboliger på 

cirka 37 kvadratmeter og 
seks almene familieboliger 
på 54 kvadratmeter. Syv af 
ungdomsboligerne indret-
tes som universalboliger til 
fysisk handicappede.

Fælles tagterrasse
På husets tagflade indrettes 
en stor fælles tagterrasse. 
På hver etage vil der være 
et fælleskøkken, og i stue-
etagen vil der være et fæl-
lesvaskeri. 

– København har meget 
brug for ungdomsboliger til 

de mange unge, der vælger 
at uddanne sig i vores by, og 
i fsb gør vi vores til, at byen 
får flere boliger til unge, 
skriver Steen Søndergaard 
Thomsen i en pressemed-
delelse. 

Huslejen for ungdomsbo-
ligerne forventes at ligge på 
4.450 kroner om måneden 
eksklusiv faste udgifter. 
Familieboligerne kommer 
til at koste omkring 6.050 
kroner om måneden.

Artillerihuset forventes at 
stå klar til indflytning i de-
cember 2020.

overborgmester Frank Jensen (S) og 
formand for fsb, Steen Søndergaard 
Thomsen, tager det første spadestik 
til 131 nye almene boliger og ung-
domsboliger på Rued Langgaards Vej.

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe, sofaborDe
plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.

kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

s e i s t r u p
Egilsgade 10 • Islands Brygge

fredag 14 – 18 lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

DK-2300 København S · book@hotelcopenhagen.dk
www.hotelcopenhagen.dk

ZoneEnergy
V / RAB zoneterapeut Lene Vosbein
Zoneterapi og Nerverefleksologi

www.zoneenergy.dk

Forårstilbud

3 x zoneterapi DKR 900,- 

Kinesisk akupunktur
v/Can Hong

Jeg har udført  
akupunkturbehandling  
i over 30 år. 
På min hjemmeside: 
www.akuyao.dk
kan man læse om  
de behandlingsformer  
jeg arbejder med.

tidsbestilling på tlf. 29646178
e-mail: canhong.frank@gmail.com

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

Purely Professionel 
 
Hair Care sæt til fint eller 
kraftigt hår 300+300+250 ml 
Frit valg
Før op til 505,00

34000

Repair & treat sæt  
150+150 ml
Før op til 440,00

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

Mød eksperten, få 
en gAve ved køB 
Af 2 produkter 
og spAr 20% på 
Avène 
Den 2/4-2019 kl. 9.30-17.30 
på Islands Brygge Apotek 
har du mulighed for at få 
vejledning og hjælp af vores 
Avène specialist, så du får 
den rigtige pleje til din hud.

postnord åbner nyt 
udleveringssted i isafjordsgade
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Siden den 28. februar har det 
været muligt for bryggeboe-
re at hente deres pakker hos 

Elite Købmand i Isafjordsga-
de. PostNord har nemlig åb-
net en såkaldt Collect Shop 
hos købmanden, hvor man 
kan hente og sende pakker 
og breve, som man har fran-
keret hjemmefra.

– Vi ved, at vores kunder 
vil hente deres pakker lige 
dér, hvor det passer dem, 
og når det passer dem, og 
åbningen er endnu et skridt 
mod at tilbyde flest udle-
veringssteder i Danmark, 

skriver distriktschef i Post-
Nord, Tonny Povlsen, i en 
pressemeddelelse.

Det er muligt at hente 
og sende pakker og breve i 
købmandens åbningstider, 
der er mandag til torsdag 
mellem klokken 7:00 og 
22:30, fredag og lørdag mel-
lem klokken 8:00 og 24:00 
og mellem klokken 8:00 og 
22:30 om søndagen. 

Collect Shoppen er ét 
blandt 500 nye udleverings-
steder, som PostNord har 
åbnet i år. Med dem kom-
mer virksomheden op på at 
have i alt 2.000 udleverings-
steder i Danmark.

du kan nu hente og sende 
dine pakker hos Elite Køb-
mand i Isafjordsgade. www.bryggebladet.dk 

find os på:
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gittergate strandet i klagenævn
En række sager om blokeret adgang til havnen er strandet i Planklagenævnet. Blandt andet to gitterporte på Bryggen

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

To verserende sager om af-
låste bådebroer er fortsat 
verserende. Det drejer sig 
om henholdsvis Bådelauget 
Havnestad og Bådelauget 
Tangloppen, der begge har 
opsat aflåste gitterporte ved 
deres bådebroer.

Men det må man ikke. 
Offentligheden skal nemlig 
have uhindret adgang til 
havnefronten, hvilket låste 
porte unægteligt besværlig-
gør. Men med henvisning til 
badende, grillende og svi-
nende gæster på bådebroen 
søgte Bådelauget Havnesta-

den dispensation fra lokal-
planens bestemmelse, da 
de mente, at der var tale om 
særlige vilkår. 

Men den købte Teknik- 
og Miljøforvaltningen ikke. 
I september 2016 gav for-
valtningen bådelauget klar 
besked: Gitteret skulle væk 
senest oktober samme år. 

intet nyt fra 
havnefronten
Men to og et halv år senere 
står gitrene stadig. Både 
det i Havnestadens mini-
marina og Tangloppens ved 
H/F Sønderbro. Lige så af-
låste som tidligere. Sagerne 
er nemlig gået videre til 
Planklagenævnet, der er en 
klageinstans for afgørelser 
efter planloven. Og her la-
der sagerne til at være gået 
på grund. Planklagenæv-
net, der for nylig flyttede 
til Viborg i forbindelse med 
udflytningen af statslige 
arbejdspladser, har nemlig 
ifølge forvaltningen meget 

lang behandlingstid. 
Ud over ‘Gittergate’ på 

Bryggen har der været en 
lille håndfuld lignende sa-
ger på Christianshavn, hvor 
flere boligforeninger ligele-
des har opsat forhindringer 
for offentlighedens adgang 
på havnefronten.

Lovlige bomme
Håbet kan dog være lys-

grønt for de to bådelaug, 
der helst ser sig fri for of-
fentligheden. Der er nem-
lig truffet afgørelse i én af 
de verserende sager, der 
kan give bådelaugene an-
ledning til optimisme. Det 
drejer sig om Galionsvej på 
Christianshavn, hvor nogle 
stibomme blev dømt lokal-
planstridige af Teknik- og 
Miljøforvaltningen. Men 
Planklagenævnet var ikke 
enig i, at bommene forhin-
drede færdsel til og fra om-
rådet, og ophævede dermed 
kommunens påbud om at 
fjerne bommene. 

gitterbroen i Både-
lauget Havnestaden 
blev dømt ulovlig 
for mere end to år 
siden. Nu er sagen 
taget videre til Plan-
klagenævnet, hvor 
den samler støv.

Bryggepolitiker skal 
være borgmester

Til oktober skal bryggebo 
og SF’s gruppeformand i 
Borgerrepræsentationen, 

Klaus Mygind, 
være sundheds- og 

omsorgsborgmester, 
da den nuværende 

borgmester, Sisse Marie 
Welling, tager på barsel

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Bryggen har snart to borg-
mesterposter i Københavns 
Kommune. Overborgme-
ster Frank Jensen (S) er 
den ene, og til oktober 
bliver Klaus Mygind (SF) 
den anden. Det bliver dog 
kun i en omkring tre må-
neders periode, da han skal 
være barselsvikar for den 
nuværende sundheds- og 
omsorgsborgmester Sisse 
Marie Welling. Hun skal 
nemlig føde i starten af juli, 
og når budgetforhandlin-
gerne er overstået i septem-
ber, tager hun på barsel fra 
oktober og cirka tre måne-
der frem.

Barselsborgmester
Det lå ikke i kortene, at den 
63-årige bryggebo, der i 
dag er SF’s gruppeformand 
i Borgerrepræsentationen 
og medlem af både Teknik- 

og Miljøudvalget og Børne- 
og Ungdomsudvalget, skul-
le få muligheden for at være 
borgmester, så det kom 
også ret meget bag på ham.

– Jeg havde ikke forven-
tet, at jeg ville blive borg-
mester, så det var en positiv 
overraskelse for mig. Jeg 
kender allerede området 
overordnet set, og jeg taler 
jo også ofte med Sisse Ma-
rie Welling om, hvordan vi 
som parti skal forholde os 
til forskellige sager, siger 
han. 

Da Sisse Marie Welling 
tager sig af budgetforhand-
lingerne, inden hun tager 
på barsel, bliver den store 
opgave for Klaus Mygind i 
den tid han er borgmester 
at forhandle kommunepla-
nen på plads. Det ser han 
frem til, og han tror også, at 
vikartjansen han give ham 
ny indsigt i det politiske ar-
bejde.

– Jeg glæder mig til at se, 
hvordan virkeligheden ser 
ud, når man er borgmester 

i forhold til, når man er bor-
ger. Og at jeg kommer til 
at kende systemet indefra 
på en anden måde, end når 
man bare er en almindelig 
lokalpolitiker, siger han.

område i udvikling
Klaus Mygind er i dag 
medlem af Børne- og Ung-
domsudvalget, så han er 
opmærksom på, at antallet 
af børn i København bliver 
større og større. Og det er 
den samme tendens, som 
han ser på ældreområdet.

– Vi får flere og flere æl-
dre i Københavns Kommu-
ne, så det er et område, som 
vi skal fokusere på i højere 
og højere grad. Det ser jeg 
frem til at arbejde med som 
sundheds- og omsorgsborg-
mester, siger han.

Astrid Aller, der er med-
lem af Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, over-
tager Klaus Myginds rolle 
som gruppeformand for SF 
i den tid, han er borgmester.

Bryggebo Klaus 
Mygind (SF) skal 
være sundheds- og 
omsorgsborgmester i 
cirka tre måneder fra 
oktober.
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Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere 
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke 
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager 
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale 
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet 
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

FEST ?

Islands Brygge 25, 2300 København S
tlf: 32 54 07 05, e-mail: bryggen@toftvin.dk

Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

Tapas på Café Nöa’h 
Prøv vores bræt med lækker og veltilberedt tapas fuld af delikate små 
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad 

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har 
vi vin i verdensklasse. Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Eller et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de 
spanske toner. 
Hvis du er til et koldt glas hvidvin, så lad vores Purato tage dig med til Italiens kyster. 

Åbningstider
Mandag – Torsdag kl. 11.00– 21.00, 
Fredag  kl. 11.00 – 23.00
Lørdag kl. 10.00 – 23.00 
Søndag kl. 10.00 – 21.00

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

København S
Tlf. +45 5365 4010
Mail: info@nöah.dk

Åbningstider
Mandag  10.00  - 21.00
Tirsdag - torsdag  09.00  - 21.00
Fredag - lørdag  09.00  - 22.00
Søndag  09.00  - 20.00

Ligger unikt placeret på Havne-
vigen, lige ved vandkanten og 
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekend-
brunch, frokost eller aftensmad
- lavet fra bunden af friske 
råvarer - i de skønne omgivelser 
inden- eller udendørs!

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested

grundejerforeninger 
blokerer for nye badezoner
Et forslag om at gøre hele Københavns Havn til badezone fik rødt flag fra 
forvaltningen. I stedet undersøges nu i stedet en lang række potentielle 
placeringer for nye badezoner på sigt. Blandt andet tre steder på Bryggen. 
Men ved to af dem takker grundejerne nej

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Københavnerne er nogle 
vandhunde, og vi ser stort 
på, hvor man må og ikke må 
springe i vandet. Det stod 
klart efter sidste års rekord-
varme sommer, hvor over-
ophedede byboer hoppede 
i baljen fra snart sagt hver 
eneste meter af kajkanten 
langs havneløbet. Selvom 
det teknisk set kun er tilladt 
at bade i de afmærkede og 
indhegnede badezoner som 
eksempelvis Havnebadet på 
Bryggen og badezonen ved 
Halfdansgade. 

Men nu bliver det måske 
muligt at få en opkvikkende 
dukkert og stadig holde 
sig på den rigtige side af 
loven. Kultur- og Fritidsud-
valget har nemlig besluttet 
at arbejde på at etablere 
fire til seks nye badezoner 
i de kommende år. De nye 
badeområder skal findes 
på en liste med i alt 31 mu-
lige placeringer, hvoraf tre 
er beliggende på Bryggen. 
Det drejer sig om trædæk-
ket langs den privatejede 
del af Havneparken, havne-
kajen ud fra A-huset og de 
to Polaris-tårne og et tredje 
område ved Nokken. 

nej fra ejerne
Men to af de tre foreslåede 
placeringer er på forhånd 
stort set hældt ud med ba-
devandet. Kajkanten ved 
både Polaris og den syd-
lige ende af Havneparken 
er nemlig privat ejendom. 
Og de to grundejerfor-

eninger er ikke interesse-
rede i, at der bliver etab-
leret badezoner ved deres 
arealer. Grundejerfor-
eningen Havnebrygge Po-
laris takkede nej i foråret 
2018, og Grundejerfor-
eningen Havnestad afvi-
ste en badezone ved deres 
træbygge i Havneparken 
senest i januar 2019.

– En sådan badezone vil, 
alt andet lige, betyde endnu 
flere badegæster. Det skal 
selvfølgelig ikke forstås på 
den måde, at vi ikke vil have, 
at folk kommer til Havne-
parken. Det vil vi da. Men 
flere gæster betyder sam-
tidig mere affald og mere 
affald betyder større om-
kostninger til håndtering af 
dette, forklarer formand for 
Grundejerforeningen Hav-
nestad Christian Wielandt 
Christiansen og tilføjer:

– Vi kæmper på nuværen-
de tidspunkt med relative 
høje omkostninger, specielt 
efter den dejlige og varme 
sommer.

Det er grundejerforenin-
gerne, der har det sidste 
ord, da det jo er deres pri-
vate jord, der er tale om. 
Præmissen er, at kommu-
nen står for anlæg og drift 
af selve badezonen, men at 
grundejeren har ansvar for 
landarealerne.

nokkestrand
Den tredje og sidste mu-
lighed på Bryggen er ved 
Nokken på et areal, der er 
ejet af kommunen. Denne 
placering har dog andre 
udfordringer. Primært at 
vandet er meget lavt, og at 

der derfor er risiko for, at 
badegæster kan komme i 
kontakt med sediment på 
havbunden. Derudover er 
der ifølge forvaltningen 
også naturhensyn, der 
gør placeringen udfor-
drende. 

Farligt og forurenet
Baggrunden for, at forvalt-
ningen undersøger, hvor 
man kan lave nye badezo-
ner, er et medlemsforslag, 
som De Konservative stil-
lede i Borgerrepræsenta-
tionen i sommers om at 
undersøge, om det kunne 
lade sig gøre at gøre hele 
Københavns Havn til ba-
dezone, fordi folk alligevel 
bader allevegne. Men ef-
ter at have kortlagt samt-
lige aktiviteter i havnen 
hele vejen fra Toldboden 
til Sjællandsbroen kunne 
Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gen konkludere, at der ville 
være store udfordringer ved 
at indføre fri badning i hele 
havnen. Først og fremmest 
ville det kræve, at samt-
lige kloakoverløb i havnen 

skulle flyttes for at sikre 
badevandskvaliteten. Der-
udover er det ganske enkelt 
for farligt at bade mange 
steder i havnen på grund af 
den megen bådtrafik, i sær-
deleshed havnebussen og 
havnerundfarter. 

Men kortlægningen vi-
ste også, at der er masser 
af steder i havnen, hvor 
man sagtens kan lovliggøre 
badning. Derfor anbefalede 
Kultur- og Fritidsforvaltnin-
gen, at man i stedet arbej-
der efter at oprette mange 
flere badezoner. 

Én placering ved Kal-
vebod Bølge er så oplagt, 
at den vil kunne åbne al-
lerede til sommer, hvis der 
findes penge ved de nært 
forestående forhandlinger 
ved overførselssagen. Der-
udover lægger Kultur- og 
Fritidsforvaltningen op til, 
at der kan laves mellem fire 
og seks yderligere badezo-
ner i løbet af de kommende 
år. Det vil dog kræve, at der 
bliver sat mere end fire mil-
lioner kroner af på Køben-
havns budget for 2020.

trædækket langs 
den privatejede del 

af Havneparken 
bliver brugt flittigt 

– men ulovligt – 
som badebro i som-

mermånederne.

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Tirs., ons., fre.: 9.30-17.30 ·  

Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00 · Mandag lukket

Vi er utrolig glade for, at 
vores søde og dygtige kol-
lega Stine (foto), er kom-
met tilbage i salonen.

Stort tillykke til Cecilie som 
blev udlært den 15. januar. 
Vi er så heldig at Cecilie har 
valgt at blive hos os.  

Denise går den 10. marts 
på barsel, vi ønsker Denise 
tillykke.
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Heklaformand kåret til Årets Fodboldleder
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Sofie Reimer
redaktion@bryggebladet.dk

Fodboldklubben BK Heklas 
formand, Jan Sørensen, er 
kåret til at være Årets Fod-
boldleder 2018 af DBU Kø-
benhavn. I kåringen lægger 
DBU vægt på, at Jan Søren-
sen har holdt fast i fodbold-
værdierne, til trods for at 
klubben har været igennem 
store forandringer, blandt 
andet på grund af den store 
befolkningstilvækst der er 
på Bryggen, hvilket også 
har betydet en masse nye 
medlemmer i klubben. Der-
udover mener DBU, at Jan 
Sørensen er god til at sørge 
for, at BK Hekla er en klub, 
hvor alle er velkomne, og 
hvor der er plads til fælles 
hygge, bankospil og fælles-
spisning, samtidig med at 
klubben byder de mange 
nye børn og unge velkomne.

Formand for BK Hekla, Jan 
Sørensen, har fået æren af 
at være Årets Fodboldleder 
2018. Her får han overrakt 
prisen af formanden for DBU 
København, Christian

Handelsstandsforeningen søger nye medlemmer
Islands Brygges Handelsstandsforening har masser af planer for, hvordan butikkerne på Bryggen kan 
klare sig endnu bedre. Men for at deres planer kan lykkes, har de brug for flere aktive medlemmer

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En kalender med alle bu-
tiksarrangementerne på 
Bryggen, en opdateret 
hjemmeside for Bryggens 
butikker og en masse nye 
events på Bryggen. Der er 
masser af idéer til, hvordan 
Islands Brygges Handels-
standsforening kan gøre 
opmærksom på deres med-
lemmer, men der er ikke så 
mange til at løfte opgaven. 

Foreningen har omkring 
100 medlemmer, men ifølge 
Julie Stokholm fra Egils 
Deli, Løkke Christensen 
fra DinBabuska og Line Si-
moni, der er filialdirektør i 
Sparekassen Sjælland Fyn, 
er det kun cirka 10 af med-
lemmerne, der er aktive. Og 
det kan gøre det svært for 
foreningen at indfri deres 
planer.

– Vi vil rigtig gerne lave 
en masse fede ting, der kan 
få de lokale til at handle 
mere i butikkerne på Bryg-
gen. Men vi har brug for 
flere aktive medlemmer, 
der har lyst til at løfte op-
gaverne sammen med os, 
siger Julie Stokholm.

Derfor er foreningen på 
jagt efter nye medlemmer, 
der gerne vil lægge op til 
en time i ugen på at arbejde 
i handelsstandsforeningen.

Socialt netværk
Som medlem af handels-
standsforeningen får man 
– ud over muligheden for 
at være en aktiv del af for-
eningens fremtid – blandt 
andet et socialt netværk og 
mulighed for at deltage i 
fyraftensmøder, der for ek-
sempel kan handle om face-
bookannoncering.

– På mange måder er det 
også et sted, hvor man kan 
finde kollegaer. Der er man-

ge, som står alene i deres 
butik, så på den måde kan 
det være rart at have nogle 
at sparre med. Og så holder 
vi også julefrokost og andre 
sociale arrangementer, si-
ger Løkke Christensen.

Butikkerne henviser også 
til hinanden, så hvis man 
går forgæves i den ene bu-
tik, kan man blive ledt i den 
rigtige retning.

– Vi har allerede en god 
handelsforening nu, men 
vi vil gerne gøre den endnu 
bedre. Så vi håber, der er 
flere, der vil være med til 
at tage foreningen til det 
næste niveau, siger Line Si-
moni.

Derudover holder for-
eningen et møde den første 
tirsdag i hver måned.

Vigtige for Bryggen
Bruno Christensen, der i 
mange år har arbejdet som 
konsulent og foredragshol-
der i og om detailbranchen, 
har stort kendskab til, hvil-
ken betydning lokale butik-
ker har for en bydel, og hvad 
de kan gøre for at tiltrække 
flere lokale kunder.

– Det betyder alt for et 
lokalområde, at der er bu-
tikker, man kan handle i, så 
det ikke bare bliver et sted, 
hvor man bare bor, siger 
Bruno Christensen.

Han forklarer, at butik-
kerne kan have en stærk 
synergieffekt, hvor daglig-

varebutikkerne tiltrækker 
en kundestrøm, som spe-
cialbutikker og caféer kan 
nyde gavn af. Samtidig er 
specialbutikkerne og ca-
féerne med til at fastholde 
kundestrømmen, fordi 
kunderne får mere end blot 
dagligvarer, når de tager på 
‘strøgtur’ på Bryggen.

– Det betyder også rigtig 
meget, at man i de lokale bu-
tikker kan have en person-
lig kontakt. At man kender 
dem, der står bag disken, 
og dem bag disken kender 
deres kunder. På den måde 
spiller butikkerne en stor 
social rolle, som man ikke 
skal underkende, siger han.

Stærkt fundament
Hvis butikkerne gerne vil 
tiltrække flere lokale kun-
der, så skal de ifølge Bruno 
Christensen sørge for at 
have et stort vareudvalg 
og et godt prisniveau. Og 
så hjælper forskellige akti-
viteter og arrangementer 
også på, at de lokale kunder 
føler, de er en del af et lille 
samfund. 

– Butikkerne skal hel-
ler ikke være blege for at 
være politiske og skabe de 
ændringer, de gerne vil se i 
lokalområdet. For eksempel 
at kontakte kommunen og 
investorer, der kan hjælpe 
dem med ændringerne. 
Bryggen er et stort område, 
der hele tiden bliver større, 
så der er et solidt funda-
ment for et stærkt butiksliv, 
siger han.

Islands Brygges Handels-
standsforening holder gene-
ralforsamling den 21. marts i 
kulturhuset mellem klokken 
19 og 21. Det koster 300 
kroner om året for en butik at 
være medlem, og man skal 
tilmelde sig senest dagen før 
generalforsamlingen, hvis 
man vil deltage.

et lille udpluk af han-
delsstandsforeningens 
medlemmer. Fra venstre 
mod højre er det Kristrín 
Einarsdóttir fra WeCycle, 
Sofie Ølvang fra Tryk Mas-
sage, Løkke Christensen 
fra DinBabuska, Claus Ras-
mussen fra Min Bolighan-
del, Thomas Klitsgaard fra 
Toft Vin og Julie Stokholm 
fra Egils Deli.
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Tekst: Tamara Fanayei 
Foto: Ricardo Ramirez 
redaktion@bryggebladet.dk

For en måneds tid siden 
ændrede facaden ved hav-
nefronten sig fra de lilla og 
sorte nuancer til et mere 
friskt udtryk i hvidt og 
grønt. 

– Og nu er det smagsople-
velsen, der er det bærende 
element for restauranten, 
fortæller Mikkel Kiehn Cil-
liborg.

døren er væk
Bar'sushis eventyr starter i 
2005 i Odense, og her bliver 
ejerne hurtigt enige om, at 
der er en helt særlige stem-
ning – og den grundlægges 
i køkkenet. Det er her, at 
sushikokken har sit domæ-
ne. Den særlige stemning 
vil de gerne dele med gæ-
sterne, så den dør, der nor-
malt er lukket for gæsterne 
på restauranterne, er revet 
ned. Når sushikokkene ud-
øver deres magi i køkkenet, 
er gæsterne inviteret med 
til det eklatante show. Og 
det endda på første parket. 
Og dette er ikke en undta-
gelse på Bryggen, hvor der 
er frit udsyn til chefkokken, 
Mikkel Kiehn Cilliborg, 
der svinger knivene, så 
gæsterne kan få mere end 
bar'sushi, når de besøger 
stedet.

Smag i fokus
Der er kommet nyt menu-
kort, men det har faktisk 
været der, mens det stadig 
hed Wabi Wabi. 

– Vi sneg menukort ind 
undervejs, så bryggeboerne 
kunne vænne sig til de nye 
smage, fortæller Mikkel 
Kiehn Cilliborg. 

Men hvad er det så, at 
bar'sushi kan, som Wabi 

Wabi og andre sushire-
stauranter ikke kan? Hos 
bar'sushi er de længere 
fremme, når det kommer til 
måden, de driver forretning 
på. Baglandet og indsat-
sen i forhold til at udvikle 
opskrifter er langt mere 
dybdegående end hos Wabi 
Wabi. De favner bredere på 
smagsspekteret og er mere 
eksperimenterende, når det 
kommer til smag og menu-
kort. Og særligt smagsop-
levelsen er i fokus. Hvilket 

man også oplever, når man 
åbner menukortet. 

– Vi kan lave nogle fede 
smagsoplevelser. Jeg synes 
ikke, der er mange steder, 
hvor sushien indeholder så 
mange smagselementer, 
som de gør hos os. Vi har 
selvfølgelig alle de klassi-
ske ruller som for eksem-
pel California rolls. Men 
vi skiller os ud i forhold til 
de andre ved for eksempel 
at have kimchimarinerede 
gulerødder. Eller kiwi på 

toppen. Og exceptionelle 
saucer, siger chefkokken. 

Bar’ hyggeligt
Hos Bar'sushi er der også 
sket det nye, at der er kom-
met en ny restaurantchef 
til. Det har stor betydning 
for stedet. Nu bliver der 
gået op i det hyggelige 
aspekt af at gå ud og spise. 
Der bliver hygget om gæ-
sterne og skabt en god at-
mosfære. 

– Vi har også fået nogle 
hyggeligere omgivelser, 
som gæsterne har lyst til 
at blive siddende i og hyg-
ge sig. Indretningen er vi 
meget stolte af. Vi har gået 
hernede i 16 timer i døgnet 
i 10 dage og selv renoveret 
stedet, uddyber den stolte 
chefkok. Han fortæller af-
slutningsvis, at man skal 
komme hos dem, fordi det 
er meget bedre end andre 
steder. 

– De andre steder gør 

det også godt, men jeg 
synes bare, at vi et helt 
exceptionelle med vores 
Omakarse-menu, hvor jeg 
får lov til at sammensætte 
menuen. I de forskellige 
serveringer kommer gæ-
sterne vidt omkring. Der 
vil være noget stærkt, no-
get sødt, noget syrligt. Og 
så er der selvfølgelig vores 
”spis til pindene knækker”, 
som er sushi ad libitum, 
siger Mikkel Kiehn Cilli-
borg.

ButIKSLIV

Mere end bar’sushi 
Ejeren er den samme, men det er konceptet ikke. Nu handler det om smagen og 
hyggen. Og et nyt menukort. Bar’sushi skal være et sted, hvor gæsterne har lyst til 
at blive siddende, fortæller chefkokken, 27-årige Mikkel Kiehn Cilliborg

Mikkel Kiehn Cil-
liborg er klar til 

at diske op med 
lækre sushiretter i 

bar’sushi, der tidli-
gere hed Wabi Wabi.

Bryggebager bager årets kage
Københavns Konditerlaugs prestigefulde vandrepokal kommer til at pryde butikslokalerne hos Andersen 
Bakery i Thorshavnsgade efter bageriets konditor Mette Sophie Olsen vandt ‘Årets kage 2019’

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Adam Grønne
redaktion@bryggebladet.dk

Årets kage får man natur-
ligvis på Bryggen. Nærme-
re bestemt hos Andersen 
Bakery hvor 26-årige Mette 
Sophie Olsen sørger for, at 
glacen er skarp og chokola-
den er tempereret. Det har 
hun gjort siden oktober sid-
ste år, og med så godt gang 
i ganachen og styr på sprøj-
teteknikken at hendes me-
sterværk med titlen ‘Purple’ 
netop har vundet den rig-
tige bagedyst og er blevet 
kåret som ‘Årets kage 2019’. 

Det skete på Crown Plaza 
i Ørestad hvor 100 bagere 
og konditorer fik bedømt 

mere end 2000 kager ved 
Konditorlaugets 35. kåring 
af Årets Kage.

Mesterbager
Men ud af de tusindvis af 
kager var der kun én vinder. 

En enkel og elegant men på 
samme tid iøjnefaldende 
kage, der er blevet til i bag-
lokalerne hos Andersen Ba-
kery i Thorshavnsgade.

– Det er en kage med 
karamelliserede pekannød-
der, solbær/citron-verbena-
géle og en mascarpone-
mousse, forklarer kvinden 
bag vinderkagen Mette So-
phie Olsen og uddyber:

– Det er faktisk nogle ret 
simple, klassiske smage. 
Men det smager bare godt. 
Nogle gange behøver det 
ikke være så avanceret. 

Rutineret vinder
Selvom hun er synligt stolt, 
slår hun dog også koldt 

vand i blodsukkeret over 
førstepladsen. Hun har 
nemlig vundet den før.

– Jeg vandt førstepladsen 
i 2017 og jeg har også vun-
det andenpladsen i 2016 og 
2018, fortæller hun med et 
stolt men ydmygt smil. 

Selvom det er ved at være 
en årlig begivenhed at hun 
kommer på podiet med sine 
kreationer, så tager hun dog 
langt fra sine sejre for givet:

– Det bliver aldrig ‘stan-
dard’, for jeg har jo nogle 
gode og hårde konkurren-
ter. Men det er superfedt at 
vinde en gang til.

Mette Sophie Olsens vin-
derkage ‘Purple’ kan købes 
hos Andersen Bakery de 
næste tre måneder.

Kagen ‘purple’ 
sikrede Mette So-
phie Olsens anden 
førsteplads ved 
kåringen af ‘Årets 
Kage 2019’
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"På Borgen sidder Helle og 
regeringen. Med ridser i 
lakeringen”. Selvom Bertel 
Haarder er kendt for at tage 
sin risengrød meget seriøst, 
så drillerimer han gerne på 
versefødderne fra ‘På loftet 
sidder nissen’. 

Landets længst sidden-
de minister er nemlig næ-
sten lige så kendt for sine 
lejlighedssange som for 
sit polit iske virke. Næ-
sten. Hans største hits 
og evergreens er samlet 
i bogen ‘Bertels Bedste’ 
fra 2018, som han har 
med under armen, når 
han går på scenen i Mo-
gens Dahls Koncertsal. 
Ud over eksministerens 
egne kompositioner er 
der også både gamle 
klassikere og nyere viser 
på repertoiret, når Bertel 
Haarder synger for, ak-
kompagneret af Mogens 
Dahl ved f lygelet.

Foredr7ag og sangaften 
med Bertel Haarder i Mo-
gens Dahls Koncertsal den 
20. marts klokken 20. Entré: 
250 kroner.

KuLtuR

det SKeR  
pÅ BRyggen
Hver måned er der begivenheder på 
Bryggen, der kan få dig til at grine 
eller græde. Begivenheder der gør 
dig klogere. Begivenheder for børn. 
Koncerter og udstillinger. Alt muligt. 
Læs her, hvad du ikke vil gå glip af i 
den kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚AKTIVITET

Ryd op på Fælleden
Amager Fælled får en traditionsrig 
forårsrengøring 

❚FOREDRAG

Best of Bertel
Landspolitik og lejlighedssange fra landets længst siddende 
minister i Mogens Dahls Koncertsal

Bertel Haarder 
leverer egne 
lejligheds-
sange og 
røverhistorier 
fra sine 40 år i 
Folketinget. 

Igen i år deltager Amager 
Fælleds Venner i Danmark 
Naturfredningsforenings 
affaldsindsamling. Det 
sker den 31. marts, hvor 
fælledvennerne mødes ved 
indgangen til Fælleden ved 
siden af fritidsklubben på 
Artillerivej 71D, hvorfra 
den store skraldejagt går. 

Budgettet i Amager Fæl-

leds Venner er desværre for 
stramt til at indkøbe eller 
leje snappere og arbejds-
handsker, så hvis du har no-
get grej hjemme i skuret, så 
tag det endelig med. 

Affaldsindsamling på 
Amager Fælled søndag den 
31. marts klokken 10 ved 
Artillerivej 71D.

❚FORTÆLLING

Alle i eventyrland
Hop med Frøken Frika i kaninhullet 
op oplev den klassiske fortælling 
om Alice, filurkatten og den gale 
hattemager på biblioteket

Hvis du ikke ved, hvor du 
skal hen, betyder det ikke 
noget, hvilken vej du går. 
Men hvis du vil have genop-
frisket Lewis Carolls klas-
siker Alice i Eventyrland, 
så sæt kurs mod biblioteket 
i Njalsgade, hvor Frøken 
Frika åbner eventyrkuf-
ferten og genbesøger det 
eventyrlige land befolket af 
kålorme, kaniner og kort-
spilskonger og -dronninger. 

Kun ved hjælp af sjove 
stemmer og enkle rekvisit-
ter fortæller Frøken Frika 
en dramatiseret version 
af Alice i Eventyrland; en 
slags hybrid mellem tea-
ter og historiefortælling. 
Bagefter skal børnene selv 
skabe ‘kunstneriske ‘krea-
tioner’ med inspiration fra 
historien.

Frøken Frikas mission er 
at holde de klassiske fortæl-
linger i live ved at puste nyt 
liv og energi i dem. En for-
tælleform hun blandt andet 
også bruger til at formidle 
Jules Vernes klassikere.

Arrangementer er en del 
af børnelitteraturfestivalen 
‘Vi Elsker Bøger’, der løber 
fra den 16. til 24. marts og 
i år har temaet ‘fantastiske 
fortællinger’.

Frøken Frika fortæller Alice 
i Eventyrland på Islands 
Brygge Bibliotek den 21. 
marts klokken 12-13:30. Det 
er gratis, men kræver tilmel-
ding på islandsbryggebib@
kff.kk.dk
Se det fulde program for ‘Vi 
Elsker Bøger’ på bibliotek.
kk.dk/temaer/vi

FRøKen FRiKA:

n Frøken Frika – med det 
borgerlige navn Marie 
Louise Cornelius – er ud 
over at være forfatter, 
dramatiker, underviser 
og performer også 
kulturskaber for Islands 
Brygge Bibliotek for børn 
og unge. Med hendes 
klassikerkuffert ønsker 
hun at skabe læselyst og 
viden om klassikerne, så 
de ikke går i glemmebo-
gen.

Frøken Frika 
fortæller og 

dramatiserer Alice 
i Eventyrland på 

biblioteket.
Foto: Palle Vedel



Gratis informationsaften
Tirsdag den 2. april  2019

BrilleBøvl?

Jeg har også 
smidt brillerne

Radiovært
Mai-Britt Vingsøe

Informationsaften om øjenbehandlinger
Kom til gratis og uforpligtende  informationsaften om øjenbehandlinger. 
Hør om dine muligheder for et liv uden læsebriller,  briller og kontaktlinser. 

Banebrydende teknologi gør det muligt at 
korrigere alle synsfejl og eliminere risikoen for 
grå stær. Det betyder, at alt fra bygningsfejl 
til alderssyn kan korrigeres hurtigt og smerte-
frit. Til EuroEyes informationsaften bliver du 
præsenteret for, hvordan du starter et liv uden 
læsebriller, briller og kontaktlinser. 

Uforpligtende synsundersøgelse 
På aftenen har du har mulighed for at booke en 
uforpligtende synsundersøgelse af dine øjne. 

Ved en synsundersøgelse er der rig mulighed 
for at stille spørgsmål, og det bliver slået fast, 
hvilken behandling der er bedst for dig. 

Mød linseopererede Mai-Britt Vingsøe 
Din vært på aftenen er øjenkirurg Jannik 
Boberg-Ans, som mestrer alle EuroEyes’ be-
handlingsstyper og er blandt Europas førende 
øjenkirurger. Derudover kommer Mai-Britt 
Vingsøe og fortæller sin historie. Og du kan 
stille Mai-Britt spørgsmål i løbet af aftenen.

Tilmelding til informationsaftenen
Tilmeld dig på euroeyes.dk/infoaftener. Hvis du 
har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 
+45 7027 4553 eller læs mere på 

www.euroeyes.dk

Gratis informationsaften
Dato: Tirsdag den 2. april  2019
Kl: 18.30 til 20.00
Sted: ISS Bygningen/Søborg Tower
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Vi er alle 
ensomme
Alle møder ensomheden 
gennem tilværelsen. Den 
isolerede ensomhed, hvor 
man er alene eller den 
ekstroverte ensomhed, der 
opstår i det hul imellem, 
hvor gode relationer vi har, 
og hvor gode relationer vi 
ønsker at have. Og selvom 
det er et tungt emne, 
behøver det ikke være 
tungt at snakke om, siger 
kaospilot Frederik Svinth, 
der gæster Hans Tausens 
Kirke den 20. marts med 
sit foredrag om ensomhed

Tekst: Søren Valsøe
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

– Det var sådan en rodløs-
hed i mine tidlige ungdoms-
dage fra 17-21-års-alderen, 
hvor jeg syntes, det var 
svært at skabe en dybde 
i forhold til relationer, og 
jeg havde bare et behov for 
en tyngde, som jeg havde 
svært ved at generere, si-
ger 31-årige Frederik om 
sit afsæt for et foredrag om 
ensomhed, der tager fat på 
den ensomhed, han mener, 
alle oplever på et eller andet 
tidspunkt i deres liv. Som 
Frederik beskriver det, er 
der den isolerede ensom-
hed, hvor man er alene, og 
så er der den ekstroverte 
ensomhed. 

– Jeg så noget på DR3 
i går med unge og deres 
gymnasiefester, hvor man 
kunne se den her dreng, der 
er gået gennem en hel gym-
nasietid og havde prøvet at 
spille op til de hårde drenge 
og være sej. Og man kunne 
bare se, at det ville han slet 
ikke, fortæller Frederik og 
fortsætter:

– Men han prøvede at for-
tælle sig selv, at det skulle 
han have lyst til. Og det er 
også en enorm stor ensom-
hed, det med slet ikke at føle 
sig mødt og set som den, 
man egentlig har lyst til at 
være, fordi man skal prøve 
at spille op af nogle andre. 
Så selvom han er sammen 
med mennesker hele tiden, 
så vil han ikke opleve en 
dybde eller tyngde i de re-
lationer, han havde lyst til, 
og det er der, ensomheden 
også opstår for den person. 

Ensomhed kan forstås 
bredere, end kun dem der 
er isolerede, mener Frede-
rik.

– Jeg har lyst til at sætte 
et spejl op, så alle kan få 
lov til at snakke om det. 
Men det er også lidt med 
det budskab, hvis alle kan 
snakke om det, så kan dem, 
der har det helt slemt, også 

begynde at snakke om det. 
Men hvis det kun er nogle, 
der snakker om det, så ved-
holder vi tabuet i det. 

to er mere end tyve
Ensomhed opstår i det hul 
imellem, hvor gode rela-
tioner vi har, og hvor gode 
relationer vi ønsker at have, 
mener foredragsholderen. 

– Så hvis jeg har fem gode 
venner, som er præcis i det 
niveau, jeg tænker: "Det er 
perfekt", så kan der være 
en anden ven i flokken, der 
egentlig havde højere for-
ventninger. Og så vil han 
rende rundt og føle sig en-
som i den samme flok. For 
han har ligesom en anden 
forventning. Og der er det 
spændende at arbejde med 
at forstå: Hvad er min for-
ventning? Hvor godt skal 
det være, siger Frederik og 
uddyber, at når man snak-
ker om kvaliteten af relatio-
nen, så er det med at prøve 
at forstå, hvordan ser kvali-
tet ud, hvad er det, man for-
venter?

– For jeg tænker, hvis 
man har to gode venner, 
så er man heldigere stillet 
end den, der har 20 gym-
nasievenner, som man ser 
i en flok hver gang. Så det 
er ikke det med, at vi skal 
have travlt med at se man-
ge mennesker, men vi skal 
have skabt de dybe relatio-
ner til nogle få mennesker, 
og det skal vi forstå værdien 
af, og vi skal forstå sproget 
af, hvordan vi kommer det i 
møde, siger Frederik.

ensomhedens ansigter
Når klokken slår 19:45 ons-
dag den 20. marts i Hans 
Tausens Kirke, tager Fre-
derik Svinth et grundigt 
kig på ensomhedens mange 
ansigter. 

– Selvom det er et tungt 
emne, behøver det ikke 
være tungt at snakke om, 
heller ikke i et foredrag. 
Det er et foredrag, der er 

meget rart, hvor man griner 
og har det sjovt. Jeg mener, 
det handler ikke om at gøre 
det tungt, men jeg prøver 
at gøre det let nok til, at vi 
kan snakke om det, siger 
Frederik, der binder emnet 
ensomhed op omkring per-
sonlige anekdoter. Efter en 
aften i selskab med ensom-
hed håber foredragsholde-
ren på, at folk bliver klogere 
på, hvordan ensomhed ser 
ud i deres eget liv. 

– Så den ikke tager røven 
på folk, men at de faktisk 
kan forstå den og reagere 
på den og handle på den. 
Ikke kun i deres eget liv, 
men også spotte den i an-
dres liv og hjælpe andre, 
når den rammer og sætter 
ind. Så både for at have red-
skaberne til selv at handle, 
men også forstå hvor vold-
somt det er for den person, 
hvor ensomheden er flyttet 
ind.

Foredrag med kaospilot 
Frederik Svinth: Vi er alle 
ensomme
20. marts klokken 19:45
Hans Tausens Kirke
Fri entre

Frederik Svinth 
mener, at vi 
alle sammen er 
ensomme på den 
ene eller den an-
den måde engang 
imellem. Og det 
skal vi blive bedre 
til at tale om.
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Tekst og foto: Christina 
Rovira Mollerup
redaktion@bryggebladet.dk

Sveden pibler frem på pan-
den her klokken 10:30 om 
formiddagen, mens jeg skri-
ver dette. Vi ønskede var-
me, og det fik vi i den grad. 
Om et øjeblik skal vi til en 
times surfundervisning, 
men inden da skal vi lige 
have ordnet lidt forskelligt 
på hjemmekontoret. Vores 
søn på halvandet år er i vug-
gestue og skal hentes klok-
ken 13:30. Derefter tager 
vi forbi den lokale café og 
drikker friskpresset juice 
af appelsiner, ananas og 
guava. Og så går turen ned 
til stranden, hvor vi bygger 
sandslotte og jagter bølger 
et par timer, inden det efter-
hånden er tid til aftensmad. 

Vi er i det lille surferpa-
radis Puerto Escondido på 
den mexicanske stillehavs-
kyst, og ovenstående er 

et godt eksempel på vores 
hverdag her to måneder 
inde i vores ”latinamerikan-
ske eventyr”.

Mere ude, mindre tøj
Vi spoler lige tiden et år 
tilbage: Undertegnet er på 
barsel hjemme på Bryggen 
med vores førstefødte. På 
nær gråvejr og søvnløse 
nætter så var det en alleti-
ders tid. Vanvittig hyggelig 
mødregruppe, gode aktivi-
teter med en glad dreng og 
ikke mindst et godt job at 
vende tilbage til lige på den 
anden side af Bryggebroen. 
Barselstiden var god, og der 
var gjort klar til en lige så 
god hverdag med fleksible 
jobs, dejlige ferier i vente 
og faste hentedage af bed-
stemødrene, når barslen 
engang var ovre. 

Alligevel gik vi med tan-
ken: Kunne hverdagen mon 
gøres anderledes? Endnu 

mere fleksibel end hvad 
”flekstid” kan byde på. For 
selvom livet er godt, som 
det er, betyder det jo ikke, 
at der ikke kan være noget 
endnu mere spændende at 
føje til livets historiebog. 

På de mange gåture med 
barnevognen med en kaffe 
fra Roast i kopholderen og 
en mandelcroissant fra An-
dersen i hånden gik jeg og 
hørte forskellige podcasts 
om folk, der var flyttet til 
udlandet, havde bygget 
onlineforretninger op de 
kunne tage med sig overalt 
og deslige. Og tanken slog 
os: Kunne vi mon gøre no-
get lignende? Bo et varmere 
sted en periode, begrænse 
arbejdet til om formiddagen 
og tilbringe eftermidda-
gene på stranden med vo-
res lille gut? Nu havde vi jo 
fået ham, så at kunne nyde 
ham de første år mere end 
fra klokken 16 og til senge-
tid virkede tiltalende. Men 

med realkreditlån, institu-
tionsplads, indkøb og hvad 
der ellers følger med en 
hverdag hjemme på Bryg-
gen, så er det svært bare at 
halvere arbejdstiden, med-
mindre man har et penge-
træ på altanen. Og så er der 
lige det med solen; vi kunne 
godt tænke os en snert mere 
lys og varme, end hvad vi 
kunne få derhjemme. Mere 
udetid i mindre overtøj. 

en tur i banken
Første lille skridt i denne 
diffuse drøm var at sætte os 
ved køkkenbordet og skrive 
ned, hvor vi gerne ville rejse 
hen, hvor længe og hvad vi 
skulle lave. Med det kunne 
vi så nogenlunde regne os 
frem til, hvor mange mone-
ter der skulle til. Med facit 
under armen tog vi en tur 
i banken. Idéen, der gik ud 
på at opsige vores gode jobs 
til fordel for lidt onlineind-

FAKtA:

n Christina er 32 år og har 
arbejdet på Tivoli Hotel 
& Congress Center som 
henholdsvis projektle-
der og Guest Relations 
Manager siden åbningen 
i 2010. Ved siden af har 
hun skrevet rejseguides 
for diverse magasiner 
det seneste år.

n Lasse er 33 år og er lige-
ledes fra hotelbranchen, 
hvor han de seneste fire 
år har arbejdet som Key 
Acccount Manager hos 
Comwell Hotels. 

n Begge opsagde deres job 
med udgangen af 2018 
for at rejse og arbejde 
online. Lejligheden er i 
første omgang lejet ud i 
ti en halv måned. 

n Julian er fra 3. juli 2017 
og gik inden rejsen i 
dagpleje hjemme på 
Bryggen. Julian var al-
lerede hjemmefra vandt 
til det spanske sprog, 
da Christinas mor er 
fra Barcelona og talte 
spansk med ham, (noget 
Christina også gjorde, 
når hun huskede det…)

på gensyn islands Brygge: 

Rejsebrev fra Mexico

I starten af januar sagde Christina og Lasse deres gode 

jobs op, udlejede deres lejlighed og rejste til Mexico 

med deres et-årige søn. De næste ti måneder er de på et 

eventyr i Latinamerika, og du kan læse om deres rejse her i 

Bryggebladet hver måned

tjening på nogle artikler, og 
hvad vi nu ellers kunne sup-
plere med, virkede vanvittig 
for mange. Vores tilgang 
var dog således: Hvad er det 
værste, der kan ske? At vi 
går bankerot og må sælge 
vores elskede lejlighed og 
flytte i noget mindre, når vi 
engang kommer retur igen? 
Det har vi på ingen måde 
lyst til, for Islands Brygge 
og Kommandantens Gård 
er vores hjem, men nogle 
gange må man satse for at 
udleve sine drømme.

Den grå eftermiddag vi 
tog i banken, blev drømmen 
en realitet: Bankdamen smi-
lede beundringsværdigt og 
sagde, at hun ville ønske, at 
hun var ligeså modig. Idéen 
var mulig, hvis vi altså bare 
kunne udleje vores lejlighed 
i perioden og få udgifterne 
hjemme nogenlunde dæk-
ket. Drømmen blev dermed 
til virkelighed, og da enkelt-
billetten til Mexico City var 
booket, var der ingen vej 
tilbage, (eller rettere, sådan 
føltes det, for vi kunne jo 
bare lade være med at duk-
ke op til afgang, men det 
gør man jo ikke, vel?)

Mexico City
Den 7. januar i år landede vi 
så i Mexico City. Vi havde 
kun booket flybilletten og 
10 nætter i den mægtige by, 
og derfra skulle vi så finde 
frem til, hvor vi skulle hen. 
For nogle virker det ualmin-
deligt angstprovokerende 
ikke at have planer, for 
os var det tiltrængt og en 
verden af muligheder. Og 
hvem kunne bedre fortælle 
os, hvor vi skulle tage hen, 
end mexicaneren nede på 
den lokale kaffebar?

Hvis du nu sidder hjemme 
i sofaen og tænker: ”Øhh, 
Mexico City, er det ikke 
liiige spændende nok,” så 
kan vi berolige med, at på 
trods af det brogede ry så 
er det en by med mange 
forskellige nabolag, hvor 
flere af dem er helt igennem 
hyggelige og trygge med 
ensrettede gader, pastelfar-
vede huse, kaffebarer på 
stribe og parker hvor børn 
og hunde glade løber rundt. 
Roma Norte, hvor vi boede, 
føltes lige så tryg som en 
tur ned ad Gunløgsgade, og 
vi havde ikke én eneste dår-
lig oplevelse i byen. 

Lokal vuggestue
Tanken var at have en rejse-
form, der varierer mellem 
at rejse rundt og opleve og 
så have nogle baser indi-
mellem. Indtil videre er det 
blevet til én måneds rejse 
rundt mellem Mexico City, 
San Miguel de Allende, 
Guanajuato og Guadalajara, 
og nu har vi så base i Puerto 
Escondido i seks uger. Her i 
Puerto Escondido, (som vi i 
øvrigt tog til efter anbefalin-
ger tilbage i Mexico City), 
går vores lille fyr i en lille 
lokal vuggestue nogle timer 
hver formiddag, og vi har 

så småt fået gang i hjem-
mekontoret, så det ikke kun 
er penge ud af kassen, men 
også en smule den anden 
vej.

Savner Bryggen
Jeg ville lyve ved at sige, 
at jeg ikke har drømt mig 
hjem et par gange: I Gua-
najuato hvor sortimentet 
i supermarkedet var så 
ringe, at medmindre vi 
ville have chips, neonfarvet 
gelé og pølser, så var det 
nærmest umuligt at gøre 
klar til middag. Der ville vi 
gerne have telepateret os 
en tur hjem til Brugsen og 
få fyldt køleskabet op. En 
søndag her i Puerto hvor 
temperaturen rundede de 
38 grader, og solen var for 
skarp til at være ude med 
vores lille blonde fyr, og vi 
FaceTimede med vores na-
boer derhjemme, der gik 
eftermiddagstur på en sol-
beskinnet havnefront. Åhh, 
friskt vintervejr med høj sol 
kan altså noget! Dog er intet 
savn så stort, at vi overvejer 
at skulle hjem. Slet ikke. Vi 
har været afsted i to måne-
der, alle tre trives, og vi er 
kun lige begyndt. 

Jeg har fået lov at skrive 
endnu et rejsebrev om en 
måned. Til den tid tænker 
jeg, at I skal høre lidt om, 
hvordan det er at have sit 
barn i en mexicansk vugge-
stue, (det er meget anderle-
des, kan jeg allerede sige!)

Hasta luego fra Stillehavs-
kysten.

Hvis I vil følge med på 
sidelinjen, så bliver der 
opdateret på Instagram @
christinarovira og på bloggen 
My Travel Atelier www.mytra-
velatelier.me
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Brunch og nye tider hos 
Wulff & Konstali
Nu er det slut med at gå forgæves efter brunch hos 
Wulff & Konstali på Bryggen. Butikken har fået en kærlig 
hånd inde og ude, og de serverer nu den brunch, man 
tidligere har skullet bevæge sig væk fra Bryggen for at 
få. Vi tog en snak med det travle ejerpar om firmaets 
og Bryggens udvikling de seneste 17 år, og selvom her i 
deres øjne er blevet mere poleret med tiden, så holder 
de stadig fast i bydelen

Tekst: Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladetd.k

Mange har nok bemærket, 
at den lille café på hjørnet 
af Isafjordsgade og Gun-
løgsgade har undergået en 
mindre forvandling her i 
februar. Alle kræfter er lagt 
i for at give butikken en ly-
sere og mere åben indret-
ning med flere siddepladser 
og mulighed for at servere 
kædens populære brunch. 

– Det er jo et lille og lidt 
besværligt lokale, og hvis 
det stod ledigt i dag, så 
havde jeg nok aldrig taget 
det, griner Poul Wulff, der 
sammen med sin hustru, 
Agnete, ejer Wulff & Kon-
stali-kæden. 

– Men det er den første 
Wulff & Konstali, vi åbnede, 
og den har en stor plads i 
vores hjerter, forklarer han, 
da vi møder parret på Café 
Alma – som de også ejer – 
en onsdag formiddag i fe-

bruar. Vi mødes her, fordi 
håndværkerne stadig er i 
fuld gang med renoverin-
gen af butikken overfor, og 
fordi det var her, det hele 
startede, da de i 2002 over-
tog lokalerne. 

– Siden vi åbnede Alma, 
har cafeen jo oplevet en del 
udvidelser og renoveringer, 
og nu var det på tide, at også 
den 12 år gamle Wulff & 
Konstali fik en kærlig hånd, 
forklarer Poul. 

Ud med buffeten
Wulff & Konstalis cafeer 
har længe været blandt 
instagrammernes favorit-
ter, og de er især kendte for 
deres brunch. 

– Med åbningen af butik-
ken på Lergravsvej for otte 
år siden fik vi med et større 
køkken mulighed for at gå 
nye veje, og vi var faktisk de 
første til at opdele brunchen 
i elementer, fortæller Agne-
te og uddyber: 

– Dengang var det en skæ-
rende kontrast til den over-
flod af mad, man typisk ka-
stede sig ud i, når man skulle 
have brunch. Buffet var jo det 
helt store, og det var noget, 
vi også selv havde haft suc-
ces med her på Alma. Ifølge 
Agnete var det dog tid til at 
ændre på vanerne. 

– Selvom det klart var bil-
ligere at lave buffet, så kom-
mer vi aldrig til at gøre det 
igen. Det gjorde simpelthen 
for ondt at se, hvor meget 
mad der gik til spilde, for-
klarer hun. 

Folk gik forgæves
Brunchelementerne blev 
hurtigt populære, og selv-
om andre siden har ladet 
sig kraftigt inspirere af kon-
ceptet, så kommer der sta-
dig kunder fra nær og fjern 
i de fire foodshops. Dog er 
mange blevet skuffede, når 
de har lagt vejen forbi Bryg-
gen. 

– Mange er gennem årene 
gået forgæves, fordi de tro-
ede, at vi serverede brunch 
her på Bryggen, og det er en 
af grundene til, at butikken 
skulle have en opdatering, 
forklarer Poul og tilføjer:

– Heldigvis har vi kunnet 
vise dem herover på Alma i 
stedet. 

Gæster begge steder vil 
nok have lagt mærke til, at 
der er visse ligheder i for-
hold til brunchkonceptet.

– Almas brunch lægger 
sig op ad Wulff & Konstalis, 
men det er et andet lokale 
og en anden stemning, og 
her kan man reservere bord 
og være lidt større selska-
ber, fortæller Agnete. 

Brokkehovedernes æra
Stemning er afgørende for 
parret, og det var da også 
den særlige atmosfære på 
Bryggen, de faldt for, da de 
første gang satte fod i byde-
len.

– Vi kendte ikke så meget 
til Bryggen på forhånd, men 
vi syntes, at her var helt fan-
tastisk. Folk var personlige, 
glade og imødekommende. 
Og i sidste ende var det 
dét, der tiltrak os, fortæller 
Poul, der mener, at Bryggen 
ikke er helt, som den var for 
17 år siden. 

– Der er kommet flere 
mennesker, og folk går me-
get op i, at der ikke må ligge 
cigaretskodder på fortovet 
eller være for meget larm, 
så stemningen på Bryggen 
har ændret sig med tiden. 

Og det er både godt og ondt, 
siger Poul og uddyber: 

– Der er kommet mange 
brokkehoveder. Jeg ved 
ikke, om det er Bryggen, 
København, Danmark, ti-
den eller Facebook, der er 
skyld i det, men det virker 
som om, folk ikke er helt så 
glade, som de var i gamle 
dage. 

– Folk virker i det hele ta-
get mindre tolerante end før 
i tiden, tilføjer Agnete, der 
suppleres af sin mand: 

– Det er blevet meget 
nemt lige at smide en ne-
gativ kommentar på nettet 
eller i en mail. Folk henven-
der sig ikke så meget per-
sonligt mere. Det ville være 
meget lettere, hvis vi kunne 
tale om tingene i stedet for 
at hænge hinanden ud på 
nettet. 

Holder fast i Bryggen
De negative tendenser slår 
dog ikke parret ud.

– Vi ånder og lever for 
det, vi laver, og alle i Wulff 
& Konstali og Café Alma 
gør deres bedste hver dag. 
Det, der driver os, er glade 
gæster, og heldigvis kan vi 
jo se, at der er et kæmpe 
overtal af positive og tilfred-
se gæster, forsikrer Poul og 
fortsætter: 

– Det har også været rig-
tig hyggeligt at renovere bu-
tikken, for folk kommer hen 
og spørger ind til arbejdet 
og siger, at de glæder sig. Så 
vi oplever stadig den gode 
og lokale stemning, vi faldt 

for her på Bryggen, fastslår 
han. 

På samme måde er det 
heller ikke de negative kom-
mentarer på nettet, der fyl-
der mest.

– Vores følgere er så po-
sitive omkring renoverin-
gen, og de skriver, at de slet 
ikke kan vente med at prøve 
brunchen her, smiler Ag-
nete, mens Poul takker af 
og skynder sig over gaden 
for at hjælpe håndværkerne 
med at få de sidste ting på 
plads inden morgendagens 
store genåbning af butik-
ken. 

Find og FøLg 
WULFF & KonStALi:

n Wulff & Konstali
 Isafjordsgade 10, 2300 

København S
 Hjemmeside:  

wogk.dk
 Instagram:  

@wulffogkonstali
 Facebook:  

Wulff & Konstali

n Åbningstider: 
 Mandag-fredag  

7:00-19:00
 Lørdag-søndag  

7:00-18:00 

n Brunchen kan nydes 
i cafeen alle dage fra 
9:00-15:00

poul og Agnete Wulff har shinet ceféen Wulff & Konstali op, så de nu også kan servere deres kendte brunch i Isafjordsgade.
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et møde til dobbelt glæde og gavn 
Hver uge mødes rumænske Claudia Cristescu og bryggebo Bodil Buhelt til kaffe, kage og danske udtryk. Mødet er 
arrangeret af organisationen Elderlearn, hvor udlændinge lærer dansk, og ældre får selskab. En møde til gensidig 

gavn. Og der er brug for flere ældre, lyder det fra organisationen

Tekst: Søren Valsøe 
Foto: Ricardo Ramirez 
redaktion@bryggebladet.dk

Med udsigt ud over hav-
nefronten fra syvende sal 
serverer Bodil Buhelt kaffe 
og nybagte fastelavnsboller. 
Det er fjerde gang, 38-årige 
Claudia Cristescu besøger 
78-årige Bodil. 

– Offentlige institutioner, 
spørger Claudia. 

– Offentlige institutioner, 
hjælper Bodil. 

– Jeg er ikke så god på 
dansk, griner Claudia Cri-
stescu, der arbejder som 
tjener og har boet et år i 
Danmark med sin datter og 
mand. 

– Jo du er, bakker Bodil 
op, der ud over at lære Clau-
dia, hvor trykket skal ligge, 
også hjælper med praktisk 
information som eksempel-
vis gymnasium til Claudias 
datter. 

Mødet er arrangeret af 
organisationen Elderlearn, 
der arrangerer møder mel-
lem dansklærende udlæn-
dinge og ældre. Elderlearn 
har eksisteret i et års tid, 
og i de sidste få måneder 
har mere end ti af Bryggens 
ældre beboere meldt sig til 
at modtage en udlænding i 

deres hjem for at tale dansk 
med dem en gang om ugen. 

Horisonter og 
traditioner
– Jeg læste om Elderlearn 
på nettet, og jeg har i lang 
til haft lyst til at få kontakt 
med nogle udlændinge, 
som jeg kunne gøre et eller 
andet for. Og så tænke jeg: 
Elderlearn, det må lige være 
mig, og så tilmeldte jeg mig, 
siger Bodil Buhelt, der efter 
kort tid fik besked om, at 
hun var blevet matchet med 
en rumænsk dame ud fra, at 
de boede tæt på hinanden. 

– Jeg troede, det var en 
lille pige, fortæller Bodil, 
mens Claudia Cristescu gri-
ner. 

– Det er tre-fire uger si-
den, vi mødtes første gang, 
så det er ret nyt for os, men 
det er absolut en meget po-
sitiv oplevelse at møde Clau-
dia, siger Bodil og fortæller, 
hvad hun finder interessant 
ved projektet Elderlearn. 

– At man udvider sin ho-
risont, man lærer nogle nye 
mennesker at kende, og 
man kan måske hjælpe nog-
le med at komme bedre i 
gang i det danske samfund, 
så det er også sådan en sam-

fundsopgave, synes jeg. 
På den anden side af bor-

det er Claudia glad for at 
være tæt på kaffe, kage og 
’real life’, som hun siger det. 

– Jeg synes, det er vigtigt 
at starte et venskab med 
danskere, for det er så for-
skelligt fra, hvad du lærer 
på sprogcentret, siger hun.

– Da jeg startede i sprog-
centret, var det ikke så tæt 
på real life, the outside wor-
ld. Det er meget forskelligt. 
På den anden side er det 
vigtigt for mig at lære mere 
om de danske traditioner, 
siger Claudia og tager fat i 
kaffekoppen ved siden af fa-
stelavnsbollen. 

ingen is med kage
– Der var ingen is, siger Bo-
dil. 

– Is, spørger Claudia un-
drende. 

– Ja. Hvordan kommer 
man tæt på hinanden, for-
klarer Bodil om udtrykket 
at bryde isen, første gang 
man mødes. 

– Det var ikke noget pro-
blem. Men det kan det jo 
være, man bliver præsen-
teret for en person, man 
ikke bryder sig om, men 
så må man jo afbryde med 

det samme. Så må man bare 
sige: “Sådan er det”, og så 
prøver vi noget andet, siger 
Bodil. 

Når Claudia og Bodil mø-
des, er de fælles interesser 
ord og noget på bordet. 

– Vi taler. Vi har forskel-
lige ting at spise, te og kaf-
fe. Og måske efter en tid, vi 
kan sammen gå ud i byen og 
måske have en kaffe ude, si-
ger Claudia. 

– Men vores plan er nu, at 
du har en bog med, som du 
skal læse op ad, netop for 
at rette især trykket på or-
dene. Offentlig hedder det 
ikke. Nej, det hedder offent-
lig. De der ting. Ordenes 
tryk. Og du kan meget efter 
et år. Jeg er dybt imponeret, 
siger Bodil, der betragter 
sig selv som en travl pen-
sionist. Men Elderlearn er 
også tiltænkt de ældre, der 
ikke har kalenderen fuld, 
og som er i risikogruppen 
for ensomhed. 

Ældre søges
– Vi har et godt samarbejde 
med Ældreplejen her på 
Bryggen, hvorfor vi har 
fået tilmeldinger fra mere 
udfordrede ældre, som er 
rigtig glade for at få besøg 

derhjemme og være til gavn 
i deres eget hjem, siger den 
26-årige cand.soc. Andreas 
Reventlow, der sammen 
med Nicklas Stenfeldt er 
stifterne af Elderlearn. Mø-
der mellem udlændinge og 
ældre har været i gang i et 
års tid, og interessen har 
været stor, så der er mangel 
på ældre. 

– Overvældende mange 
sprogstuderende udlæn-
dinge har tilmeldt sig, og 
vi har over 300 stående i 
kø i københavnsområdet 
lige nu, som vi mangler at 
få matchet til ældre, siger 
Andreas Reventlow og fort-
sætter:

– Og udlændinge er en 
kæmpe ressource i forhold 
til at vise interesse for æl-
dre, som får stillet nogle 
helt andre spørgsmål, end 
hvis det var nogle danskere. 
Så de ældre bliver mødt 
med nysgerrighed. 

noget for andre 
Som ældre er der ifølge Bo-
dil god grund til at tilmelde 
sig Elderlearn. 

– Dels får man noget at 
vide om omverden, man 
møder et menneske i en an-
den alder. Det betyder me-

get. Det er da inspirerende 
at tale med nogen, der er 
væsentligt yngre end de 
venner, jeg har. Det er altid 
inspirerende at høre andres 
erfaringer. Og en vigtig ting 
er, at det er ikke noget med 
at bruge hver dag og hele 
dagen, det er begrænset til 
cirka en time om ugen som 
udgangspunkt, og så kan 
man altid gøre noget mere, 
siger Bodil og slutter af: 

– Og så at man gør noget 
for andre. Det er en sam-
fundsopgave. 

Vil du melde dig som frivil-
lig ældre, så ring på telefon-
nummer 60 56 06 53, eller 
tilmeld dig på elderlearn.dk

der er 40 år og en 
sprogbarriere mel-
lem Bodil Buhelt og 
rumænske Claudia 
Cristecu. Alligevel 
mødes de engang om 
ugen for at snakke. 
På den møde lærer 
Claudia dansk og Bodil 
får selskab.





Heimstaden er en af Nordens største udlejningsvirksomheder. Koncernen ejer, renoverer, udvikler 
og administrerer lejligheder i Sverige, Danmark og Norge. Læs mere på heimstaden.com

Bryggehusene er 262 nyopførte lejeboliger beliggende i Bryggens Bastion, et 
attraktivt, nyt grønt boligkvarter ved Islands Brygge. 1. etape består af 78 
lejligheder, der allerede står klar til indflytning. Alle lejligheder har enten altan 
eller terrasse.

Mød os på åbent hus søndag kl. 13.30 - 14.30. 
Vi holder til i udlejningspavillonen ved Njalsgade 90
(Kig efter home-flagene)

Se mere på www.bryggehusene.dk

Udlejes gennem: 

Teglholmsgade 66A
2450 København SV
projekt.teglholm@home.dk

Tlf. 33 33 03 05

Flyt ind i Bryggehusene på Islands Brygge  
1. etape er færdig og klar til indflytning allerede nu!
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København S
Islands Brygge 40, 1. mf.

Stor 4 værelses på 143 m2 med 2 pragtfulde altaner
Velindrettet lejlighed med stor dejlig
stue i forbindelse med køkken/alrum,
der har enestående udsigt til vandet.
Begge rum har desuden udgange til 2
pragtfulde overdækkede altaner. 2

skønne børneværelser samt stort sove-
værelse. Badeværelse med vaskesøjle,
dobbeltvask samt stor bruseniche med
rainshower. Gæstebadeværelse og stor
entré med indbyggede skabe.

ÅBENT HUS
10/3

12.30 - 13.30

K
143

n
4

d
2019

m o
Ja

p
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LEJLIGHED

Kontantpris 6.199.000
Ejerudgifter pr. md. 5.811
Udbetaling 310.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 26.694/23.160
Sag: 178X00227 Tlf: 35 25 12 00

København S
Islands Brygge 40, 3. th.

4 værelses med 2 skønne altaner og 109 m2 privat tagterrasse
Velindrettet med stor dejlig stue i for-
bindelse med køkken / alrum, der har
udgang til skøn altan med kig til vand-
et. Fra stuen er der opgang til den 109
m2 store private tagterrasse. Derud-

over byder lejligheden på 2 børnevæ-
relser. Stort dejligt forældresoveværel-
se med adgang til dejligt badeværelse
med vaskesøjle, dobbeltvask samt stor
bruseniche med rainshower.

ÅBENT HUS
10/3

12.30 - 13.30

K
146
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LEJLIGHED

Kontantpris 7.999.000
Ejerudgifter pr. md. 5.636
Udbetaling 400.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 34.425/29.869
Sag: 178X00234 Tlf: 35 25 12 00

København S
Islands Brygge 50, st. tv.

5 værelses med kombineret bolig/erhverv - 2 skønne terrasser
Spændende lejlighed med mulighed
for at kombinere boligen med er-
hvervslokale direkte ud til vandet. Lej-
ligheden byder derudover på stor op-
holdsstue mod gården med adgang til

19 m2 stor privat terrasse. Soveværelse
og lyst børneværelse. Gæstetoilet samt
stort dejligt badeværelse med vaskes-
øjle, dobbeltvask samt stor bruseniche
med rainshower. God entré.

ÅBENT HUS
10/3

12.30 - 13.30

K
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LEJLIGHED

Kontantpris 5.999.000
Ejerudgifter pr. md. 4.527
Udbetaling 300.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 25.836/22.415
Sag: 178X00254 Tlf: 35 25 12 00

København S
Islands Brygge 60, 1. th.

Stor 4 værelses på 136 m2 med 2 skønne altaner
Velindrettet lejlighed med rummelig
entré. Kæmpe køkken/alrum i åben
forbindelse med opholdsstuen med
udgang til altan. 2 dejlige børneværel-
ser.Stort forældresoveværelse med

walk-in og udgang til stor altan med lil-
le kig til vandet Dejligt badeværelse
med vaskesøjle, dobbeltvask samt stor
bruseniche med rainshower.

ÅBENT HUS
10/3

12.30 - 13.30

K
136
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LEJLIGHED

Kontantpris 5.699.000
Ejerudgifter pr. md. 5.516
Udbetaling 285.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 24.548/21.298
Sag: 178X00281 Tlf: 35 25 12 00

NORDHAVN
v/ Bengtson, Frydendall & Heede-Ørsted A/S
Sandkaj 11
2150 Nordhavn
nordhavn@home.dk
facebook.com/homenordhavn
Tlf. 35 25 12 00

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

HAVNEBRYGGEN CASTOR – Åbent hus i showroomet - Islands Brygge 62, oplev prøveboligen eller se flere på home.dk



danbolig Islands Brygge.
Ejendomsmægler & valuar, MDE · danbolig.dk

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk
danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 32 59 14 07 · amager@danbolig.dk
danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amager.strand@danbolig.dk
danbolig Tårnby/Dragør · Kongelundsvej 326, 2770 Kastrup · Tlf. 3842 2320 · taarnby@danbolig.dk

Eksklusivt rækkehus med unikke detaljer,
sydvendt have og tagterrasse.

København S Villa, 1 fam.
Knud Kristensens Gade 27
Ejendommen: Townhouse - bygget af Walls, tegnet af Carsten Holgaard.
Det arkitekttegnede rækkehus er udført i kvalitetsmaterialer, helt ned til
valg af dørhåndtag. Store Velfac panoramavinduer fra gulv til loft som gi-
ver et helt særligt udtryk og lysindfald. På 1. og 2. sal kan vinduerne skydes
helt til siden, så huset får 4 franske altaner. Overalt i huset er der elektro-
nisk styret gulvvarme, massive egetræsplankegulve og på badeværelset
store smukke fliser, rainshower og unidrain. Haven er solrig og ligger uge-
nert med tilvokset bøgehæk.
Dette er en helt unik bolig, med den perfekte ruminddeling og med hele 4
store og rummelige værelser. Stuetagen er indrettet som ét stort lyst køk-
ken/stue-alrum som fungerer optimalt som et sted, hvor familien samles
om mad, hygge og hverdag. Køkkenet er funktionel indrettet, med masser
af skabsplads, alt i hårde hvidevare fra Siemens og med quooker. Fra stuen
er der udgang til den solrige sydvendte have. 1.salen er indrettet med 2 go-
de børneværelser samt badeværelse. Med denne opdeling er er børnene
dejlig tæt på stueetagen. 2. salen er indrettet med endnu 2 værelser og
med badeværelse. Rumopdelingen på etagerne kan med lethed laves om,
hvis en anden ruminddeling skulle være et ønske. Fra 2.salen er der udgang
til tagterrassen hvor solen kan nydes fra morgen til aften, året rundt.
Kontant: 7.150.000
Ejerudgift pr. md.: 4.572
Udbetaling: 360.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 30.665/26.628

Bolig m2: 152
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2014
Sag: 255CH-V0869

Grund m2: 121
Udhus m2: 4

Energi: A2010

Lækker 4'er med udsigt til vandet
og 2 badeværelser.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 73, 3. TH

God entré med skabsplads, - Fra entréen er der adgang til et gæstebade-
værelse og et godt soveværelse mod øst. Stort køkken/alrum i forbindelse
med stuen. Et naturligt samlingssted i lejligheden. Fra stuen og køkken er
der en fantastisk udsigt til havnen. Fra stuen er der udgang til stor hjør-
nealtan mod vest. Her er fri udsigt til havneløbet og masser af sol. De to
værelser er rummelige og med god skabsplads. Det ene har eget badevæ-
relse og er derfor oplagt til lejlighedens master bedroom.

Kontant: 6.495.000
Ejerudgift pr. md.: 5.387
Udbetaling: 325.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 27.875/24.204

Bolig m2: 126
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2005
Sag: 255KT-L1064

Placering: 3

Energi: B

Sjældent udbudt liebhaverlejlighed
direkte til havnen!.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38F, ST. TH

Lejligheden er en skøn 4 værelses lejlighed med 2 skønne terrasser. Entre-
en deler lejligheden fint og funktionelt op, med det store køkken/stue-al-
rum til den ene side og badeværelse og 3 gode værelser tilden anden side.
Fra stuen er der udgang til stor syd-vendt terrasse og fra værelserne er der
udgang til den nord-østvendte terrasse. Fra begge terrasser er der en fan-
tastisk udsigt til havneløbet, til byen og til livet på bryggen.

Kontant: 9.495.000
Ejerudgift pr. md.: 6.522
Udbetaling: 475.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 40.720/35.359

Bolig m2: 154
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2017
Sag: 255CH-L1053

Placering: ST

Energi: A2015



Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Poul Erik Bech

Egilsgade 4
2300 København S
58587525

En del af byens liv

Vind PH Bordlampe

Bestil et uforpligtende 
Salgstjek inden den 7. april 
2019, og deltag i konkurrencen 
om en PH 3½-2½ Bordlampe 
i krom til en værdi af 8.195 kr.
Bestil på edc.dk/deltag

Vind PH Bordlampe

Bestil et uforpligtende 
Salgstjek inden den 7. april 
2019, og deltag i konkurrencen 
om en PH 3½-2½ Bordlampe 
i krom til en værdi af 8.195 kr.
Bestil på edc.dk/deltag

Skal vi sælge din 
bolig i påsken?
Bestil et gratis Salgstjek inden den 7. april 2019, 

og vær salgsklar til åbent hus i påsken. 

Rundholtsvej 26, 9. 3. - 2300 København S
Solrig altan på 50 kvm. med vandudsigt
Velkommen til niende sal i det nye vartegn lige ved Havnevigen, som er
Islands Brygges nye bydel. Havnevigen er tænkt som et område og en at-
traktion med bynær strandpark, let adgang til Amager Fælled, 50 meter til
nærmeste badestrand, havnenære byrum og oplagte muligheder for lø-
be-, cykel- og spadsereture. De daglige indkøb foretages nemt i enten
Rema 1000 lige om hjørnet, i Irma ved A-huset og i de mange lækre spe-
cialbutikker. Endvidere ligger Fisketorvet lige over Bryggebroen. Her kan
du også stå på havnebussen, der sejler til Nyhavn på bare 15 minutter.

A
10

Pris 8.795.000
Udb. 440.000
Ejerudg. 5.585
Brt./Nt. 37.104/32.306
Etage 9
Bolig 149 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2014
Sag 23100484
Kontakt 58587525

Weidekampsgade 69, 6. th. - 2300 København S
Penthouse med altan og vandudsigt
Lejligheden har en optimal udnyttelse af de i alt 131 kvadratmetre: Rum-
melig entre med skabsplads, gæstetoilet og badeværelse med marmor,
bruseafsnit, vaskesøjle og grebsfrie skabe. To soveværelser - det ene med
klædeskabe. Køkkenalrummet er i åben forbindelse til stuen og har et fan-
tastisk lysindfald fra to verdenshjørner samt udgang til vestvendt altan
med en udsigt, som helt sikkert skal opleves! Køkkenet er holdt i lyse far-
ver. Overalt er man meget privat, da der intet indkig er fra de omkringlig-
gende ejendomme.

B

Pris 7.195.000
Udb. 360.000
Ejerudg. 5.001
Brt./Nt. 31.176/26.728
Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Sag 23100478
Kontakt 58587525

Tom Kristensens Vej 24. 1,TV - 2300 København S
Veldisponeret 3 værelses lejlighed
Du bydes velkommen i lejlighedens entre, hvor der er god plads til over-/
fodtøj i det praktisk indbyggede skab. I entreen har du endvidere adgang
til lejlighedens badeværelse som er opført i neutrale og tidsløse farvevalg
og rummer sep. brus, væghængt toilet samt vaskemaskine.
I stuen/alrummet mødes du af et skønt lysindfald der gennemstrømmer
hele rummet. Til den ene side har du en fantastisk udsigt over Fælleden
og i den modsatte ende af lejligheden har du kig mod de hyggelige an-
lagte kanaler samt masser af grønne områder. Fra stuen har du udgang til
den store vestvendte altan.

B

Pris 4.095.000
Udb. 205.000
Ejerudg. 3.166
Brt./Nt. 17.286/15.048
Etage 1
Bolig 89 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2006
Sag 23100477
Kontakt 58587525

Islands Brygge 32B, 2. -219 - 2300 København S
Sjældent udbudt 3 værelses lejlighed
Gemini Residence er en tidligere frøsilo, der i 2002-2005 blev lavet om til
boliger og i dag rummer nogle af Københavns mest attraktive lejligheder.
Her kan du blive den heldige ejer af denne sjældent udbudte luksuslejlig-
hed, der byder på en fantastisk udsigt over Københavns Havn - både fra
den store stue og den solbeskinnede altan. Boligen er indrettet med Mul-
tiform-køkken og plankegulve fra 2015 samt to badeværelser. Boligens
centrale placering på Islands Brygge gør, at du er tæt på det hele - vand,
natur, City samt indkøbsmuligheder, specialforretninger, Metro mm. Til
lejligheden høre egen privat parkeringsplads.

 C

Pris 8.995.000
Udb. 450.000
Ejerudg. 4.815
Brt./Nt. 38.957/33.401
Etage 2
Bolig 143 m2
Rum/vær. 3/2
Opført/omb. 1963/2005
Sag 23100458
Kontakt 58587525
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1. Med åbningen af Rema 1000 i april bliver 
der fire supermarkeder i Njalsgade. I 
en årrække var der tre. Hvilken tre har 
aldrig haft adresse i Njalsgade?

  
a. SuperBrugsen, Fakta og Fakta Q/C

 b. ISO, Aldi og Spar/Edeka
 c. Irma, Brugsen og Trica/Merko 

2. Den del af Njalsgade mellem Artillerivej 
og Amager Fælledvej kaldes ”Stien” af 
ældre bryggeboer, fordi her faktisk var 
en sti. Hvornår blev ”stien” endelig til en 
gade med to asfalteret vejbaner? 

 a. 1934
 b. 1954
 c. 1974 

 
 

3. I ejendommen, som huser 
Fakta, biblioteket og Teknik- og 
Miljøforvaltningen i Njalsgade, var der 
en stormagasin. Navnet? 

 a. Anva
 b. Biva
 c. Ilva 

4. Flying Tiger i Njalsgade var den 
allerførste butik i kædens historie. Men 
hvilket navn havde den oprindelige 
butik? 

 a. Gazelle
 b. Tiger
 c. Zebra Discount

FaGREGIStER

Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 80 · www.fürst.dk

Atelier
Art-Lui - Galleri & Atelier
Isafjordgade 4
22 43 47 27 - www.art-lui.com

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse. 
Egilsgade 34 kld. 
www.tigertræning.dk

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

Computer
Have’s TV-PC-Service
32 54 43 19 & 22 95 43 19

Cykler
Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Islands Brygge Cykler
Islands Brygge 15, st. tv
32 20 20 57  
islandsbrygge.cykler@gmail.com
Find os på Facebook

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

diætister
Klinisk diætist Vibeke Mousten
Kigkurren 8D, st. th.
21 96 51 00 · www.diaetistpraksis.dk

dyreartikler
HPReptiles
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00 18.00
Lør 10.00 – 14.00
28 34 92 60 · www.HPReptiles.dk

ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

Estate Amager – Islands Brygge
Islands Brygge 7
70 10 00 77 · www.estate.dk/amager

elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

Fotohandlere
Njal Foto
Njalsgade 22 
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

Frisører
Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

Fysioterapeuter
Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

galleri 
Art-Lui - Helle Louise Kierkegaard
Isafjordgade 4
22 43 47 27 - www.art-lui.com

genbrug
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

gulvservice
Falk Gulve fra A-Z
Din Lokale Gulvmand
31 10 45 10 · www.falk-gulve.dk

Historiefortælling
Historiedamen Mariane Josefsen
32 57 31 46
www.historiedamen.dk

Hoteller
Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Kiropraktorer
Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning
Nethe Plenge
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Lokalråd
Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Læger

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche 
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist 
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Massører
slowmotion v/ Per Jensen
Center for sundhed og velvære
Massage & kostvejledning
Øreakupunktur & pilates
Kinesisk akupunktur
40 55 68 60 · www.slowmotion.dk

Murere
BSA Byg v/ Toni Bergenhammer
Egilsgade 45, kld.
40 14 74 13
bsabyg@mail.dk

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

politiske partier
SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,  
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.dk

psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

psykoterapi
Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk 
Psykoterapeutforening 
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

Rengøring
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Rosenmetoden
Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

Skoler & institutioner
Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skønhedsklinikker 
JagBeauty Skincare
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91 · www.jagbeauty.dk

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

Smørrebrød
T.S. Smørrebrød 
Islands Brygge 7 
32 57 20 05 · www.tssmørrebrød.dk

Systuer
Shhhy vi sy’r
– også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

take Away
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

Bryggens Spisehus
Islands Brygge 18
32 54 00 82 · www.bryggens.dk

tandlæger
Tandlægen.dk Islands Brygge
v/ Lars Nielsen, Mia Gram, Søren Nielsen, 
Anne-Birgitte Reersted, Anne-Grete Kruse 
og Jannie Andersen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

Undervisning / kurser
kurser, camps og events i wind- 
og kite surfing & surfkajakker 
www.surf.dk · 60 15 55 38

VVS
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge VVS ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk 
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

økobutikker
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

Optagelse i Fagregisteret:  
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer 
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). 
Ekstra linjer: 80 kr. per linje. 
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønsk-
ninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog 
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der 
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at redigere opslagene.

Vi vil gerne takke alle 
der mødte frem til Jens 
Halvorsens bisættelse i 
Hans Tausens kirke  
den 12/1. 

Familien



test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)

ny byhave på Bryggen

Kom til stiftende generalforsamling 

for en ny forening, der skal stå for at 

planlægge, hvordan grønne arealer 

på Bryggen kan bruges som byhaver. 

Generalforsamlingen afholdes den 

21. marts klokken 19:00 i kulturhuset. 

Bryggeboere, der bor mellem Irma og 

Sturlasgade, er velkomne til at deltage. 

Det er Islands Brygges Lokalråd, der 

står bag initiativet, og det er på Grund-

ejerforeningen Havnestadens arealer, 

at byhaverne muligvis skal være.
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Vaginal fødsel udrydningstruet!
Af akupunktør og 
jordemoder Helle Ella

I Bryggebladet den 7. fe-
bruar 2019 kunne jeg læse 
en doula definere jordemo-
derens rolle: 

”Den reelle forskel på en 
jordemoder og doula er, at 
en jordemoder jo er medi-
cinsk uddannet.” ”En doula 
er så den, der kommer med 
alt det bløde. Jeg har intet 
medicinsk ansvar, men jeg 
har ro, tid og overskud, og 
jeg giver kærlighed, støtte 
og omsorg.”

Jeg læser i artiklen, at 
doulaen har haft seks for-
løb, og jeg mener, at det 
tager en jordemoder at de-
finere jordemoderens rolle. 
Det er baggrunden for mit 
debatindlæg.

Som akupunktør og jorde-
moder gennem årtier tæn-
ker jeg tilbage på mine seks 
første forløb som jordemo-
derelev i primo 90'erne, 14 
dage efter skolestart. Jeg 
kunne det hele! 

Jeg havde jo også selv født 
to børn.

Hele det første år på Jor-
demoderskolen handlede 
om “det bløde”, kun det 

bløde og den naturlige fød-
sel. Om at skabe rammer-
ne af nærvær, tryghed og 
rum. Værktøjskassen var 
samspillet mellem os som 
jordemødre og forældrene – 
hænderne, øjnene og vores 
stemmer samt varme klude 
og karbad.

De første 60 forløb efter 
nogle måneder gav mig 
forståelse for variationen 
og mangfoldigheden, men-
nesker er meget forskellige. 
Det gav en dybere forståel-
se for hele området for fød-
selshjælp.

De første 600 forløb gav 
mig indsigt i kompleksite-
ten i hvert eneste menne-
skes fødsel, og efter 6.000 
forløb indså jeg, at jeg virke-
lig ingenting vidste.

Efter de første 60.000 
forløb dyrker jeg alt det, 
der ikke er beskrevet i lit-
teraturen, den tavse viden 
som kun de fødende lærte 
mig, og efter 600.000 forløb 
gør det ondt i maven at se 
fødselsområdet i frit fald, 
udbudt på det frie marked, 
praktiseret af alle på enhver 
baggrund.

Hele det første år på Jor-
demoderskolen handlede 

om doula-effekten, ikke 
fordi vi skulle være doulaer, 
men fordi begrebet stam-
mer fra USA, der historisk 
forbød nybyggerne at med-
bringe deres egne jorde-
mødre, fra de lande de nu 
kom fra. Hensynet til læger-
nes indtægtsmuligheder ve-
jede tungest. Lægen tager 
fortsat imod og “afregner” 
ved barnets fødsel. De me-
dicinske sygeplejersker 
med obstetrisk overbyg-
ning passer teknologien, 
medicinen og fødslen. I den 
fødekultur mangler hæn-
derne, øjnene og stemmen, 
og i dette vakuum skabtes 
doula-begrebet.

Danske jordemødre har 
anden uddannelse og bag-
grund og arbejder med 
hænderne, øjnene og stem-
men – på trods af dårlige 
arbejdsvilkår. Det ligger i 
jordemoderens DNA. Sam-
spillet, tætheden forældre 
og jordemoder imellem er 
den bedste fødselsmedicin, 
holder komplikationer på 
afstand og giver forældre 
og ikke mindst barnet en 
god start. Erfaring og ud-
dannelse er bestemt ingen 
hindring.

I takt med at fødeste-
derne er blevet udsultet, 
har jordemødrene fundet 
andre job, fordi de ikke 
holder til at svigte de fø-
dende familier. Presset fra 
medicinsk indgriben, tek-
nologi og dokumentation 
er større end nogensinde 
– uden gevinst for øje. På 
den baggrund er de gra-
vide familier nu blevet et 
godt marked. 

På baggrund af et kort 
kursus i en eller anden tek-
nik, Rebozo, olier, fødsels-
forberedelse, akupunktur 
med mere udbydes ydelser 
på dette lukrative marked. 
For eksempel koster et 
kort kursus i akupunktur 
4.-5.000 kroner. Efter dette 
korte kursus tager behand-
leren så samme pris for en 
behandling som en uddan-
net akupunktør.

Nogle gravide i Region 
Hovedstaden kunne i 2018 
ikke komme til jordemoder 
før 28. uge på grund af jor-
demodermangel, og det på 
trods af at private jordemød-
re tilbød deres assistance. 
Det var dog vigtigere for 
regionen ikke at udlicitere 
opgaven end at opfylde de 

gravides krav på jordemo-
derkonsultation. 

Disse gravide føler sig 
pressede, dels over risikoen 
for medicinsk igangsæt-
telse som aldrig har været 
større, og dels som vidne 
til alle de dårlige fortællin-
ger omkring de igangsatte 
fødsler hos veninderne. 
Disse gravide i Region Ho-
vedstaden betaler gerne, 
måske uden helt at kunne 
gennemskue behandlerens 
baggrund. Der er tale om 
værdiskred på mange pla-
ner.

Nu sidder jeg her efter 
600.000 forløb og drømmer 
om fremtidens fødsler for 
dine børn, børnebørn og 
oldebørn. Vidste du, at den 
vaginale fødsel nu er ind-
berettet som udrydnings-
truet? 

Da jeg var yngre, skrev vi 
som jordemødre i fødepro-
tokollen "nat.partus" ved 
naturlig fødsel uden ind-
greb. Det eneste “indgreb” 
var, at vi med hænderne 
støttede mellemkødet. Be-
tegnelsen nat.partus udgik 
med sundhedsplatformens 
indførelse.

Konflikten, vi står i, er 

dels frygten, dels illusionen 
om medicinsk og teknolo-
gisk sikkerhed over for tilli-
den til menneskets fødende 
kræfter, som dokumenteres 
i ny forskning. 

Jeg drømmer om, at det 
moderne menneske reflek-
terer over egne fødselsvær-
dier. 

Jeg ser ikke fødslen som 
en medicinsk begivenhed, 
der skal parkeres rent me-
dicinsk og teknologisk, og 
jeg ved helt klart, hvad jeg 
ønsker for mine børn, bør-
nebørn og oldebørn. Hvad 
med dig? Hvordan blev du 
selv født? Hvordan skal dine 
slægtninge fødes i gene-
rationerne, som kommer? 
Hvilke hænder tror du, der 
griber denne betroede op-
gave bedst? Vidste du, at 
når bedstemor-elefanten 
løfter højre ben, så rykker 
hele flokken?

Cykelsti udvides ind i Kirsebæralléen
Af Jan Oster, formand, 
Islands Brygges Lokalråd

I løbet af 2018 har Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
AVLU og lokalrådet lavet 
et fælles forslag til en plan 
om fornyelse af Kirsebæral-
léen. Forslaget og overvejel-
serne har været detaljeret 
beskrevet i Bryggebladet, 
inden de blev præsenteret 
og debatteret på et borger-
møde.

Efterfølgende har forvalt-
ningen beskrevet planen til 
Teknik- og Miljøudvalget, 
som godkendte den på mø-
det 12. november 2018.

Næste trin er, at Teknik- 
og Miljøforvaltningen udar-
bejder en politisk indstilling 
i form af et budgetnotat til 
overførselssagen 2018-2019 
i slutningen af marts må-
ned.

Vi ønskede i starten af 
samarbejdet afklaret, om 
der lå planer for at udvide cy-
kelstien ind i Havneparken. 
Årsagen er, at en reduktion 
af afstanden mellem træ-
erne i Kirsebæralléen vil 
påvirke træernes levevilkår 
meget. I august oplyste Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
at kantstenen mod Kirse-
bæralléen ikke flyttes. 

Vi arbejdede derfor med 
at finde en økonomisk rea-
listisk løsning baseret på 
denne forudsætning, så-
ledes at vi bevarer og har 
glæde af levedygtige træer 
længst muligt. Samtidigt 
ønsker vi at sikre de nye 
træer tilstrækkelige gode 
vækstmuligheder til, at 
de lever længe og vokser 
til store flotte træer, så vi 
får en smuk Kirsebærallé 
igen.

Lokalrådet har ved et 
tilfælde fået oplyst, at den 
politiske indstilling i bud-

getnotatet nu pludselig in-
deholder en mulighed om 
at udvide cykelstien ind i 
Havneparken og derved re-
ducere afstanden mellem 
træerne med 1,5 meter.

En naturlig løsning til at 
undgå udvidelse af cykel-
stien er at reducere antal-
let af cyklister ved at give 
dem andre og bedre ruter. 
De forventede 6.000 – 8.000 
daglige cykler fra Lille Lan-

gebro på vej til Universitetet 
og DR Byen får en meget 
bedre rute, hvis de kan 
krydse over Amager Boule-
vard ved Thorshavnsgade/
Klaksvigsgade, end hvis de 
skal cykle langs Havnepar-
ken til Njalsgade.

Hvis der er behov for at ud-
vide cykelstien, er der to mu-
ligheder. Det kan enten ske 
ved at reducere pladsen til 
bilerne eller ved at reducere 

Havneparkens grønne om-
råder. En sådan beslutning 
er en politisk beslutning. 

Lokalrådet holdning er, 
at pladsen til bedre forhold 
til cyklerne må tages fra 
pladsen til bilerne. Det er 
uacceptabelt at reducere by-
ens/Havneparkens grønne 
områder.

Men derudover indebæ-
rer forslaget om udvidelse 
af cykelstien ind i Havnepar-

ken, at forudsætningerne 
for det udarbejdede forslag, 
som er blevet til i en meget 
positiv proces med stor bor-
gerinddragelse, ændres ra-
dikalt helt uden dialog.

At rykke træerne 1,5 me-
ter tættere sammen i Kir-
sebæralléen vil meget væ-
sentligt reducere træernes 
vækstbetingelser.

En sådan pludselig æn-
dring vil helt undergrave 

oplevelsen af den gode, 
borgerinddragende proces, 
der har været. Den vil be-
kræfte skeptiske borgere i, 
at Københavns Kommune 
ikke reelt er interesseret i at 
inddrage borgerne i beslut-
ningsprocessen.

Lokalrådet opfordrer 
derfor politikerne til, at det 
fælles udarbejdede forslag 
uændret indgår i beslut-
ningsgrundlaget.
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test din viden - svar

KIRKE

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30  
Jazzgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 17. marts kl. 11  
Højmesse 
ved Inger Lundager

Onsdag d. 20. marts kl. 19  
Temagudstjeneste  
om ensomhed 
ved Inger Lundager

Lørdag d. 23. marts kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 24. marts kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 24. marts kl. 15  
Babysalmesangsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Onsdag d. 27. marts kl. 17  
Fyraftensgudstjeneste 
ved Camilla Aggersbjerg

GUDSTJENESTERHANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03  94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Tlf. 29 12 84 14 – mail: lao@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Per Ramsdal
Tlf. 20 18 39 91 – mail: pr@km.dk
Mandag fridag

Provst og sognepræst  
Michael Krogstrup Nissen
Tlf. 51 17 47 27 – mail: mkni@km.dk
Mandag fridag

Sogne- og studenterpræst Inger 
Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14  09  
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag Kirkens kontor

Kigkurren 8C 2. th., 
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96. 
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13,  
tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

 
redaktion@bryggebladet.dk

HAR dU 
et tip?

RYGtEBLaDEt

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00 Og 19.45
TEMAAfTEN oM ENSoMHED 
– ARRANgERET Af 
STUDENTERMENIgHEDEN

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt
Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

1. (b) trica og Merko lå i 
danske Banks tidligere lokaler 
ved Leifsgade, irma var i 
SuperBrugsens lokaler, Brugsen 
i Faktas og Fakta Q ved metroen 
startede som en C. 
2. (c) 1974. Ved indvielsen af 
K.U.A.

3. (a) Anva.
4. (c) Zebra discount.

Vi indleder aftenen kl. 19 med en te-
magudstjeneste ved studenterpræst 
Inger Lundager. Kl. 19.45 er der fore-
drag med kaospilot Frederik Svinth: 
Vi er alle ensomme.

Alle møder ensomheden igen-
nem tilværelsen. Men er det den 
forbigående ensomhed, gæsten, 
eller den mere vedvarende, indflyt-

teren? Og kunne vi forestille os, at 
der findes sådan noget som smuk 
ensomhed?

Vi får et grundigt kig på ensomhe-
dens mange ansigter, og på, hvad vi 
kan gøre for at bekæmpe den, når 
den fortjener sparket. Foredraget 
tager udgangspunkt i Frederiks eget 
møde med ensomheden.

tOrsdag d. 14. marts kl. 19.30
JAzzgUDSTJENESTE MED 
EfTERføLgENDE cAfé
Præst Per Ramsdal byder denne af-
ten til Jazzgudstjeneste med lys og 
let forårsjazz.

Musikken leveres af Søren Baun, 
som til lejligheden har sammensat en 

kvartet med klaver, bas, trommer og 
trompet. Der er fri entre til gudstje-
nesten. Efter gudstjenesten er der 
café i menighedssalen. 

søndag d. 24. marts kl. 15.00
BABySALMESANgS-
gUDSTJENESTE
For dig, som har gået til babysalme-
sang, for dig, som skal til at starte 
til babysalmesang, og for dig, som 
bare har lyst til at være med denne 
eftermiddag, hvor gudstjenesten 

tager udgangspunkt i de allermind-
ste.

Alle er velkomne – vi hygger os 
sammen i menighedssalen efter 
gudstjenesten.

Onsdag d. 27. 
marts kl. 14.00
UD og SE 
MED HT
På besøg i sangens univers. Sange 
kan med deres toner og poetiske 
sprog tage os nye steder hen, så kom 
og vær med til at udforske Højskole-
sangbogen i selskab med kirkens or-
ganist, Britta Bugge Madsen. Vi mø-
des – og bliver i Hans Tausens Kirke.

tOrsdag d. 28. marts kl. 17.00
fyRAfTENSKoNcERT: UNgE 
PIANISTER SPILLER I HANS 
TAUSENS KIRKE
Gennem en del år har Bryggens 
beboere haft mulighed for at følge 
unge musikere fra begyndelsen af 
deres karriere. Vi har et samar-
bejde med Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium, som går ud på, at 
nogle unge studerende på et pas-
sende niveau giver en koncert i 
Hans Tausens Kirke i forbindelse 
med en fyraftenskoncert. Således 
også torsdag den 28. marts kl. 17, 
hvor blandt andre Rasmus Søren-
sen, Victoria Robinson og Ruben 
Høgh stiller op og spiller musik af 

Beethoven, Clara Schumann, samt 
musik af den nulevende, engelske 
komponist, John Casten. Piani-
sterne kommer til at spille på det 
eksklusive Bösendorfer flygel, som 
kirken råder over. I øvrigt er de alle 
for øjeblikket studerende hos Ama-
lie Malling, kendt dansk pianist og 
docent på DKDM. Fotos samt evt. 
mere om koncerten vil kunne ses 
på kirkens hjemmeside i løbet af 
et par uger – der er fri adgang til 
koncerten, og alle er hjerteligt vel-
komne.

Tekst og foto: Jean Gauthier



23BRYGGEBLADET14. marts 2019 DEBat/NOtESBLOKKEN

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 222 229 · kundeservice@bryggenet.dk

500/500 

Mbit/s

Skift af internet-
leverandør er i 
gang
Bryggenets fremtidige 
leverandør af internet og 
telefoni, bolig:net, over-
tog den første forening 
torsdag d. 28. februar og 
de efterfølgende foreninger 
i ugerne efter det. 
Du skulle gerne have mod-
taget et brev fra bolig:net 
og Bryggenet, som angiver 
den præcise dato for netop 
din forening. Du kan også 
se, hvornår de enkelte 
foreninger bliver flyttet på 
Bryggenets hjemmeside, 
www.bryggenet.dk.
Selve skiftet vil foregå ret 
simpelt. Når din forenings 
internet-forsyning er over-
taget af bolig:net, skal du 
bare åbne en browser på 
din computer, tablet eller 
telefon. Du vil så blive ført 
ind på bolig:nets portal 
hvor du kan tilmelde dig 
som kunde. 

Når du er registreret vil du 
have adgang til internettet 
med en garanteret hastig-
hed på 500/500Mbit/s for 
65 kr./md. Hastigheden er 
ikke begrænset, så du kan 
opleve op til de 1Gbit/s 
som Bryggenets nuværende 
udstyr kan levere.

Ny telefoniløsning 
fra bolig:net
Bryggenets aftale med 
bolig:net omfatter blandt 
andet, at de skal levere 
ip-telefoni til beboerne på 
Bryggen.
Den nuværende, ret gamle 
telefoniløsning kan desvær-
re ikke opretholdes, da det 
dels er svært at skaffe re-
servedele til telefoncentra-
lerne og dels er næsten lige 
så svært at finde nogen, 
der kan servicere dem.
Det betyder, at den nuvæ-
rende telefonforbindelse vil 
blive nedlagt d. 31. marts.
Hvis du vil beholde en fast-
netforbindelse og dit tele-
fonnummer, skal du derfor 
skifte telefonudbyder. 

Bolig:nets tilbud giver 
mulighed for gratis, for-
brugsafregnet abonnement 
eller billig abonnementer 
med fri tale. Da det er ip-
telefoni, skal du have en 
boks som du forbinder til 
Bryggenet-internetstikket 
(ikke telefonstikket) og til 
din telefon.
Du behøver ikke at abon-
nere på Bryggenets inter-
netforbindelse for at bruge 
ip-telefoni i din lejlighed.

Nyt nummer til 
Kundeservice
I forbindelse med leve-
randørskiftet til bolig:net, 
ændres telefonnummeret til 
Kundeservice.
Når din foreningens in-
ternet er overdraget skal 
du kontakte bolig:nets 
kundeservice på telefon 70 
27 70 67.
På tv leverer Dansk Kabel 
TV service i hele marts 
måned, så da skal du stadig 
bruge det gamle nummer 
(69 12 12 12).
For telefoni gælder, at 
skiftet sker samtidig med 
overflytningen af dit tele-
fonnumer – altså skal du 

kontakte Dansk Kabel TV 
om signalet i telefonstikket 
og bolig:net om deres ip-
telefoni-løsning.
Vi er godt klar over, at det 
kan være forvirrende, men 
heldigvis er det kun en 
måned. Fra 1. april skal ALLE 
kundeservice-henvendelser 
rettes til bolig:net på telefon 
70 27 70 67 eller email: 
kundeservice@bryggenet.dk.

Flytning af Bryg-
genet emails til 
One.com er af-
sluttet
Flytningen af Bryggenets 
email-domæner fra Dansk 
Kabel TV til One.com blev 
gennemført fredag d. 1. 
februar, og alle brugere, der 
har bedt om at få bevaret 
deres email-adresser har 
fået tilsendt login-oplysnin-
ger inklusive et midlertidigt 
password.
Du kan dog stadig frem til 
31. marts 2019 tilgå din 
konto hos Dansk Kabel TV 
for at se eller hente dine 
gamle email-beskeder. 
Dansk Kabel TV lukkede 

desværre for alle Brygge-
net-brugeres emails d. 1. 
februar, men de blev gen-
etableret mandag d. 4. og 
skulle altså nu være tilgæn-
gelige for at tage en backup 
af dine gamle emails, hvis 
du ikke allerede har gjort 
det. 

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (69 12 12 12) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00, lørdag og 
søndag kl. 10:00-16:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Basis abonnement:  
65 kr./md.  
for 100/100 Mbit/s
Stort abonnement:  
140 kr./md.  
for 500/500 Mbit/s
(fra første april 2019: 65. 
kr/md. for 500/500 Mbit/s 
garanteret uden begræns-
ning op til 1Gbit/s)
Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 37 kr./
md. (fra 1. april 2019: 0 
kr./md.)
Flatrate: 89 kr./md.  
(fra 1. april 2019: 49 kr./
md.)

Læs mere på 
bryggenet.dk

Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

’noter’. det er ganske 
gratis. Redaktionen 
forbeholder sig ret 
til at redigere i de 
indsendte tekster.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Sankthansbål 365 dage 
om året. Ved metrosta-

tionen finder man et 
vejskilt, som henviser 

til flere seværdighe-
der på Bryggen og i 

Ørestad Nord. Men det 
undrer, at der findes 

et permanent skilt, der 
henviser til en begiven-

hed, der kun sker én 
gang om året i Dan-

mark, nemlig den 23. 
juni. Men det kan være, 

at det er anderledes i 
Ørestad Nord – det er 
måske en helårsbegi-

venhed.

Kræftens Bekæmpelse mang-
ler indsamlere. Søndag den 
7. april er der landsindsam-
ling for Kræftens Bekæm-
pelse, og der er stadig ledige 
ruter til dem, der ønsker at 
bakke op om indsamlingen i 
nærområdet.
"Det har stor betydning at 
få spredt det gode budskab 
om indsamlingen, så flere 
åbner døren på dagen – og 
ikke mindst for at få flere 
indsamlere, da vi oplever, 
at det bliver mere og mere 
vanskeligt på Bryggen, som 
årene går.“ Det skriver Mille 
Geschwendtner, som er ind-
samlingsleder på Bryggen, til 
Bryggebladet.
De penge, der kommer ind 
via landsindsamlingen, går 
til Kræftens Bekæmpelses 
arbejde med at yde gratis 

rådgivning og støtte til 
patienter og pårørende, til 
forskning og forebyggelse. 
Hver gang Kræftens Bekæm-
pelse får 100 kroner, går 62 
kroner til forskning i kræft. 19 
kroner går til patientstøtte, 
16 kroner til forebyggelse og 
3 kroner til administration.
Kun tre procent af Kræftens 
Bekæmpelses indtægter 
stammer fra det offentlige. 
Resten af indtægterne er 
afhængige af dig og andre, 
der vælger at støtte sagen, 
og som samtidig er med til 
at sikre, at færre får kræft, at 
flest muligt overlever kræft, 
og at mennesker ramt af 
kræft får et godt liv med eller 
efter kræft.
Alle kan melde sig som 
indsamler til Kræftens Be-
kæmpelses landsindsamling. 

Unge under 18 år skal gå to 
og to, mens børn under 13 år 
skal følges med en voksen. 
Du kan dele din oplevelse på 
sociale medier med #Visfla-
get.
Søndag den 7 april foregår 
således: Klokken 10-11: Af-
hentning af bøtter i kultur-
huset. Her vil være te, kaffe, 
frugt, vand og morgenbrød 
– alt sponsoreret af lokale 
butikker. Klokken 14: Der af-
leveres bøtter i kulturhuset, 
hvor der vil være mulighed 
for at vinde forskellige spæn-
dende præmier – doneret af 
lokalområdet.
Få yderligere information hos 
Mille Geschwendtner på mail 
mille@geschwendtner.dk
Meld dig som indsamler på 
7022 2019, eller gå ind på 
indsamling.dk

Fastelavn i 
klubben
redaktion@bryggebladet.dk

Obelix, en lyseblå enhjørning og en dinosaur var bare nog-
le af de seje udklædninger, som 65 børn mellem 10 og 14 år 
havde på, da de fredag den 1. marts fejrede fastelavn i Fri-
tidscenter Islands Brygge. Der var selvfølgelig tøndeslag-
ning på programmet, så ungerne kunne få fingrene i det 
lækre slik. De tre bedste udklædninger blev også kåret, 
og så havde de voksne – der selvfølgelig også var klædt ud 
– arrangeret en masse poster, hvor børnene kunne score 
point for til sidst at have muligheden for at vinde en præ-
mie. – BUM

Fastelavn er mit navn. Slik og udklædning i stride strømme til 
klubbens fastelavnsfest.



24 BRYGGEBLADET 14. marts 2019NatuR

naturtags
Hunde gør det, grævling gør det, 
hjorte gør det, og mennesker gør 
det. Efterlader et tegn, der viser, 
at det har været har. For hunde er 
det et par dråber tis, for ræven er 
det afføring, og for mennesket kan 
det være alt fra store statuer til 
stablede sten

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Kilroy was here – en ver-
denskendt spontan men-
neskelig livsytring. Det er 
sandsynligvis en almen 
iboende grundtræk, at vi 
skal sætte et aftryk i ver-
den. Ofte udtrykt i tarvelig 
arkitektur.

Dyr markerer naturligvis 
også territorier med lugte. 
Se blot på alle hushjørner på 
Bryggen, her har mangen 
en hanhund strintet.

Landart
På Vestamager kan alle 
opleve den største danske 
landart-kunstner nogen-
sinde, Alfio Bonanno. Na-
turligvis er han italiener, 

godt dansk gift og bor i 
Rudkøbing. Han har blandt 
andet lavet skibet, hvor 
hundredetusinder af børn 
har leget gennem årene. 
Desværre er nogle af hans 
værker derude enten væk 
eller i skidt stand, da Natur-
styrelsen fattes penge, da 
de blandt andet også ramt 
af 2 procent-grønthøsteren. 
Nyd dog hans arbejde dér, 
eller se det på Louisiana i 
Humlebæk.

I naturen er grævlingen, 
da vi ikke officielt har vild-
svin, det dyr, der roder mest 
i skoven. I sidste uge så 
jeg et større område i Dy-
rehaven, hvor det lignede 
en kolonihave, der lige var 
blevet forårsgennemgravet. 
Grævlingen havde været på 
musejagt, og der lå resterne 
af en muserede. Rævens 

naturtag er de ildelugten-
de lorte, de ligger højt på 
en sten eller træstub. Min 
hund prøver det samme på 
trapperne rundt på Bryg-
gen, men forgæves, da de 
ryger i hundeposen. Mange 
dyr efterlader spor i natu-
ren, hjorte der gnider ba-
sten af hornene, spætter der 
laver nogle store og mange 
små huller i træerne eller ef-
terlader masser af hakkede 
kogler i spætteværkstedet. 
Muldvarpeskud, musehul-
ler, rævegrave, dyreveksler, 
ja, listen er lang for det træ-
nede øje.

 Lille landart
Men vi mennesker må godt 
lave lidt landart eller natur-
tags, hvis det er af naturens 
materialer, og det forsvin-

der igen. Sandslotte er 
konge sammen med navne 
og figurer i sten, muslin-
ger, drivtømmer med mere. 
At stable sten oven på hin-
anden er stort og ses mas-
ser af steder i udlandet på 
større og mindre bjerge. Så 
gå endelig ud på Fælleden 
og flet, bøj, saml eller skab 
din egen naturtag. Nogle er 
store og synlige, til glæde 
for forbipasserende, an-
dre er uanselige og kun en 
selv kan genkende den, når 
man igen kommer forbi. For 
børn er det sjovt at lave for 
eksempel en skovtrold og 
komme tilbage og se, at den 
står der endnu. Det giver 
også børnene en god ide om 
nedbrydningstider, og hvad 
vind og vejr gør. Måske 
kommer foråret, mens I er 
derude.

Ukendt kunster viser sin kærlighed til Fælleden, til livet eller 
sin hjertens udkårne eller?

NeUMANNS NATUR


