Kampguld

Kinesisk sølv

Mødrebrunch

Efter kun to måneders jiu jitsutræning løb William Tirsgaard
Sørensen med guldmedaljen til
sit første rigtige stævne.

Kajak-duoen Kenneth 'Ped'
Pedersen og Klaus Rørhauge
roede sig til en sølvmedalje ved
VM i Kina.

Anne Hedegaard Tvedebrink vil
have sig selv og andre mødre
op fra sofaen og ud og mødes
til brunch og byture.
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Hanerne
er åbnet
på
Bryggens
nye ølbar
Ti lokale og fem
internationale
specialøl frisk fra
fad. I samarbeje
med Café
Langebro har
Amager Bryghus
slået dørene op
for Taproom
Bryggen i
Egilsgade
Side 12 og 13
Foto: Ricardo Ramirez

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge

Salær, kun kr. 39.995

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted
jde
esterarbe
Alt glarm fessionelt
ro
udføres p

· Indramning af malerier,
litografier og plakater
· Alu- og trærammer
på specielle mål
samt standard mål

Ring 52900012 for en gratis salgsvurdering

David
Lorentzen
Min Bolighandel - Amager
Tlf. 70 254 264
david@minbolighandel.dk

Islands Brygge & Ørestad

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
Nybolig Islands Brygge

Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

Purely Professionel

Repair & treat sæt
150+150 ml

DT
OVER
65320ÅR?
GO
D 340
Hair Care sæt til fint eller
kraftigt hår 300+300+250 ml
Frit valg

BU
TIL
APOTEKET

Kom
E NU!
LIG

PÅ

GÆLDER 28. NOVEMBER

TIL 28. DECEMBER

Før op til 505,00

00

Før op til 440,00

00

SPAR
OP TIL
00

120 en gratis influenzavaccination her på apoteket
ind og få

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
SPAR
OP TIL
00

165Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket
Man, Tir,
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Gammelt bassin på Faste
Batteri får måske nyt liv

Havnebus tager
hensyn til roklubber

Et gammelt udtørret bassin på Faste Batteri bliver måske snart fyldt med
vand igen. Bach Gruppen, der står bag byggeriet Bryggens Bastion, har
i hvert fald ansøgt kommunen om at oprense bassinet og stå for det
fremtidige vedligehold af området

Fritidssejlere i Københavns Havn
er i dialog med kommunen om,
hvordan nyt havnebusstoppested kan
indrettes, så det ikke generer ro- og
kajakklubberne.

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez

Tekst: Andreas Kirkeskov

redaktion@bryggebladet.dk

redaktion@bryggebladet.dk

Bach Gruppen, der er i
gang med at bygge Bryggens Bastion, har søgt
kommunen om tilladelse
til at oprense et gammelt
bassin på Faste Batteri, så
der fremover vil stå en meter vand i bassinet i stedet
for de få centimeter, der er
i dag. Det skyldes, at Bach
Gruppen gerne vil forskønne området, så det kommet
til at se ud, som det gjorde
tilbage i 2004, hvor det sidst
blev oprenset i forbindelse
med metrobyggeriet.

Der er et nyt havnebusstoppested på vej til den sydlige
del af Bryggen. Og det vækker bekymring hos de tre
ro- og kajakklubber i området, der frygter for, at et
anløbssted så tæt på deres
træningsområder vil skabe
problemer for særligt yngre
og mere uerfarne roere.
Derfor er formand for foreningen Aktive Fritidssejlere
Per Ottesen gået i dialog med
de relevante forvaltninger
om roklubbernes bekymringer og om, hvordan det kommende nye stoppested kan
indrettes og betjenes, så det
generer mindst muligt.
– Generelt oplever vi, at
havnebusserne sejler meget hensynsfuldt. Men vi er
bekymrede for, at skruevandet fra havnebusserne vil
give nogle risikable strømhvirvler ved roklubbernes
områder, når de skal lægge
til ved det nye stoppested
umiddelbart nord for Havnevigens indløb, siger formand for Aktive Fritidssejlere Per Ottesen.
Derfor er han kommet
med en række ønsker og
anbefalinger til, hvordan
stoppet kan indrettes mere
hensigtsmæssigt i forhold
til roklubbernes aktiviteter.
Blandt andet ved at busserne
lægger til i en anden vinkel,
så de ikke sender bølger di-

Fortidens storhed
Bassinet på Faste Batteri,
der ligger på hjørnet af
Njalsgade og Ørestads Boulevard, stammer helt tilbage
fra 1770’erne, hvor det var
en voldgrav, i forbindelse
med at området var artilleriets skydeplads. Siden den
seneste oprensning tilbage i
2004 er området ikke blevet
vedligeholdt, så det er langsomt tørret ud, så der kun
er en lille smule vand og en
masse tagrør og dunhamre
tilbage.
Kommunen forventer, at
en oprensning af bassinet,
samt et nænsomt vedligehold af området kan gøre
det til et sted med større
naturværdi, end det har i
dag, til glæde for planter, in-

sekter og naturglade mennesker. For at forhindre at
bassinet bliver tilgroet igen,
vil der blive tilført vand fra
Emil Holms Kanal samt
regnvand i tilfælde af skybrud.

Der er ikke meget vand
tilbage i det gamle
bassin på Faste Batteri.
Men Bach Gruppen, der
står bag Bryggens Bastion, vil oprense bassinet,
så der fremover vil stå
en meter vand.

Ingen særlige arter
Ifølge kommunens biologer
vil en oprensning af bassinet ikke have nogen negativ
konsekvens for de såkaldte
bilag IV-arter, som spidssnudet frø og stor vandsalamander, fordi bassinet
ikke er et egnet levested for
arterne, og fordi det ligger
så langt væk fra de andre
steder, hvor de forekommer, som blandt andet er
på den gamle strandeng på
Amager Fælled. Og deres
ynglesteder, der var en stor
del af argumentationen for,

at man ikke kunne bygge
det såkaldte Ørestad Fælled Kvarter i lige netop det
område, hvorefter det blev
flyttet lidt vest for området
og skiftede navn til Vejlandskvarteret.

Bryggens Bastion
Bryggens Bastion blev en
del af lokalplanen i januar
2016, og 75 procent af de
125.000 kvadratmeter, som
projektet strækker sig over,
er afsat til boliger, hvilket

svarer til omkring 1.000
nye boliger. De resterende
25 procent er afsat til erhverv, der vil fordele sig på
detailhandel i Njalsgade og
på Amagerfælledvej. Derudover er der også mulighed for hotel, cafe, kontor,
serviceerhverv,
daginstitutioner og kulturfaciliteter. Karreerne i Bryggens
Bastion er modelleret efter
den omkringliggende historiske bydel på Bryggen og
nyfortolker den klassiske
københavnske karré med
i alt otte begrønnede karrébygninger. Derudover vil
der være to tårne på henholdsvis 24 og 30 etager.
Får Bach Gruppen lov til
at oprense bassinet, skal
det ske indenfor tre år, og
arbejdet skal foregå mellem
1. september til 1. marts for
at skåne dyrelivet i søen.

rekte i roklubbernes retning
samt at placere selve stoppet så langt ude i vandet, at
der er plads til, at roere kan
sejle imellem stoppestedet
og bolværket uden at skulle
krydse havnebussens rute.
Teknik- og Miljøforvaltningen bekræfter den gode
dialog med Aktive Fritdssejlere og lover, at de arbejder
på at finde en god løsning.
– Vi har en god dialog
med fritidssejlernes formand, og vi har lovet at
undersøge, hvordan vi kan
etablere stoppestedet, så roerne bliver generet mindst
muligt. Vi vil forsøge at anlægge stoppestedet, så der
er minimum syv meters fri
passage mellem stoppestedet og bolværket, og etablerer anløbsbroen således, at
bølgerne fra havnebussen
generer roernes øveområde
ved klubhuset mindst muligt, siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
Udover det kommende
stop ved Havnevigen er der
planlagt et stop ved Enghave
Brygge på modsatte side af
havneløbet. Det skal forbinde
de to bydele, men også gøre
det muligt for bryggeboerne
at benytte den kommende
metrostation ved Enghave
Brygge, som åbner i 2024.
På sigt er der også mulighed
for at etablere en stibro mellem de to bydele.
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Det bliver ikke muligt for medarbejdere
og gæster i Havnestaden at få en parkeringslicens, som Venstre foreslog i
starten af året. Årsagen er, at der ifølge
Teknik- og Miljøforvaltningen ville være
fem gange flere licenser, end der er
parkeringspladser
Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

I januar foreslog Venstre, at
man skulle se på reglerne
om tre timers parkering for
medarbejdere og gæster i
blandt andet Havnestaden.
Partiet mente blandt andet,
at den korte parkeringstid
gik ud over erhvervslivet,
der ville få svært ved at
tiltrække
medarbejdere,
da de ikke kan finde gadeparkering. Derfor foreslog
beskæftigelses- og integrationsborgmester
Cecilia
Lonning-Skovgaard og gruppeformand Flemming Steen
Munch, at man udvidede
licensmulighederne i de

tidsbegrænsede parkeringszoner og skrev blandt andet
i et debatindlæg i Bryggebladet 10. januar 2019:
- Vi håber, at der vil være
et politisk flertal i København for at se en ekstra
gang på reglerne, for der er
rige muligheder for at udbedre skaderne.
Det var der ikke, for i
Teknik- og Miljøudvalget
besluttede et flertal den 7.
oktober at følge forvaltningens indstilling om ikke at
give parkeringslicenser til
medarbejdere og gæster.

Mange licenser
Teknik- og Miljøforvalt-

ningen begrunder sin anbefaling med, at der simpelthen ville være alt for
mange licenser i forhold
til andelen af parkeringspladser. Ser man på for
eksempel Havnestaden,
så er der i gennemsnit 209
ledige p-pladser klokken
12 og 194 ledige pladser
klokken 17, og hvis man
tilbyder medarbejdere i
virksomheder i Havnestaden, at de kan få en parkeringslicens, så estimerer
forvaltningen, at det vil
resultere i 1.650 ekstra
licenser. Vælger man at
indføre en regel om, at
alle borgere over 18 år
har fem årlige én-dags
parkeringslicenser
kan
det resultere i 19.690 ekstra parkeringer om året i
Havnestaden.
Forvaltningen har baseret sine beregninger på, at
det i dag cirka er 20 procent
af de beboere, der har ret
til en såkaldt beboerlicens,
der benytter sig af tilbuddet. Hvis man tager de
samme 20 procent af antallet af medarbejdere i virksomhederne i Havnestaden

svarer det til de 1.650 ekstra licenser. Overordnet set
vil der ifølge forvaltningen
blive udstedt fem gange så
mange licenser, som der
er parkeringspladser, hvis
man indfører medarbejderlicens.

Undergraver formål
Den grundlæggende årsag
til, at man i det hele taget
har valgt at indføre parkeringszoner, er, at begrænse
trængsel ved at reducere
antallet af biler, der kommer udefra. Derfor mener
forvaltningen, at man ved at
udvide mulighederne for at
få en parkeringslicens, vil
undergrave hele formålet
ved at have en parkeringszoner, da det netop vil resultere i flere udefrakommende biler.
Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling blev
vedtaget med otte stemmer
mod tre. For stemte Socialdemokratiet, De Radikale,
SF, Enhedslisten og Alternativet. Imod stemte De
Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

EN SAMMENHÆNG MELLEM

BEBYGGELSE
OG
NATUR
nyheder
DER IKKE SES ANDRE STEDER
I KØBENHAVN
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Startskuddet går til fælledbyggeri

Bryggen City Cykler

Med vedtagelsen af
startredegørelsen for Vejlands
Kvarteret er den politiske proces,
der skal ende med at muliggøre
byggeriet på den sydlige del af
Amager Fælled, gået i gang

BLACK FRIDAY UGE

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: By & Havn
redaktion@bryggebladet.dk

Én efter én bliver forhindringerne for det planlagte
byggeri på arealet omkring
vandrehjemmet på Amager
Fælled ryddet af vejen. I foråret blev fredningen af området, som Amager Fælleds
Venner har brandet som
‘Lærkesletten’, ophævet. I
det forslag til en ny kommuneplan, som der bliver lagt
sidste hånd på i skrivende
stund, ændrer området status til at være et boligområde. Og i september udskrev
By & Havn den arkitektkonkurrence, som skal ende
med den endelige masterplan for den nye bydel.

Klar, parat,
startredegørelse
Da Teknik- og Miljøudvalget mandag aften drøftede
den såkaldte startredegørelse for Vejlands Kvarteret, markerede det starten
på den politiske proces hen

SPAR 15%

imod vedtagelsen af lokalplanen for kvarteret. En
startredegørelse skitserer
de overordnede rammer
for et projekt og skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, som på den måde
giver grønt lys til, at forvaltningen kan gå i gang med at repræsentationen. Når alle
lave lokalplanen.
tre instanser
sagt god
KØBENHAVNS
FØRSTEhar
BYOMRÅDE,
Lokalplanen er en detalfor forslaget, er det borHVOR BOLIGBYGGERIET
jeret plan med bindende gernes tur til at give deres
bestemmelser. Den fastlægnår forslaget
bliver
SOM ET besyv,
GENNEMGÅENDE
MATERIALE
ger, hvilke dele af området sendt i offentlige høring på
der må og ikke må anven- den digitale høringspordes, hvor der skal laves veje tal blivhoert.kk.dk. Ifølge
2 VEJLANDS
KVARTER | INTRODUKTION
og friarealer, hvor der skal
startredegørelsen
kommer
etableres institutioner, bu- høringsperioden til at ligge
tikker og andre erhverv og i august og september 2020.
sågar, hvilke materialer der
Når høringen er slut,
skal bygges med.
samler forvaltningen dem
og koger høringssvarene
sammen og skriver dem
Den slagne vej
ind i den beslutningstekst,
Ifølge
startredegørelsen som politikerne får, når
skal
forventes det første udkast lokalplansforslaget
til lokalplanen at være klar igennem den endelige poliomkring maj eller juni næ- tiske behandling. Ligesom
ste år. Til den tid skal lo- i første runde starter den
kalplanforslaget så drøftes i Teknik- og Miljøudvalget
og vedtages i Teknik- og og fortsætter gennem ØkoMiljøudvalget, Økonomiud- nomiudvalget, inden det
valget og til sidst i Borger- definitive stempel bliver sat

til 25%

Fra fredag den
22. november til
fredag den 29.
november
· Cykler
· Lygter
· Cykelhjelme
· Cykellåse, m.m.
Leifsgade 1 · 35 36 92 22 & 24 94 92 22
Man-fre 9.00 til 18.00 & lørdag 9.30 til 14.30

OPFØRES MED TRÆ

Når lokalplanprocessen
for Vejlands Kvarteret er
tilvejebragt i starten af
2021, kan By & Havn og
PensionDanmark stikke
skovlen i Lærkesletten.

i Borgerrepræsentationen.
Det sker efter planen omkring årskiftet 2020/2021.
Hvis processen forløber
planmæssigt, bliver lokalplanen bekendtgjort i starten af 2021. Så vil den sidste
sten være fejet af vejen, og
byggeriet på Amager Fælled kan gå i gang.
Startredegørelsen kan
læses i sin helhed under
Teknik- og Miljøudvalgets
dagsordener og referater på
kk.dk/politik.

Kommunen tæller trafik på Fælleden
Tre nye trafiktællere skal måle, hvor mange cykler og
fodgængere der færdes på Amager Fælled
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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

Tilbud II
1 x Hjemmelavet Burger
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise
1 x 0,5l. Sodavand
Kun 85,-

Durum Menu

1 x Stor Durum Rulle
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise
1 x 0,5l. Sodavand
Kun 95,-

Frokost Tilbud

(mellem kl. 11.00 – 15.00)
Vælg mellem 10 slags pizzaer, fiskefilet med tilbehør, husets bøf med tilbehør, stor durum rulle eller
stor pizza sandwich. Kun 50,Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde, sofaborde

● Rytmik

3-6, 6-9 & 9-12 mdr.

Nye hold starter i uge 43

25 %

på

åbn

seistrup

ing

sda

gen

Egilsgade 10 • Islands Brygge
Fredag 14 – 18 Lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

lede af trafikken til og fra
Fælleden som muligt.
Tællerne består af en
undseelig træpæl på cirka
en meters højde med en
censor samt nogle metalwirer, der er gravet ned i selve
stien, som måler, om der er
tale om gående eller cyklister.

undersøgelse/
behandling af børn 0-16 år.
● Psykomotorisk terapi for baby,
barn, ung & voksen
Mine Camilla Olsen
Psykomotorisk Terapeut & Lydterapeut
Havnestadsklinikken · Islands Brygge
www.mineco.dk · Tlf: 60705434

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

PA T E R

● Sansemotorisk

A

D

Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling fra Teknik- og Miljøforvaltningen
om at holde cykeltælling på
Amager Fælled. Som en del
af planerne for Naturpark
Amager, som Fælleden er
en del af, ønsker forvaltningen nemlig at følge udviklingen for, hvor mange der
besøger naturområderne.
Derfor er der blevet opsat
tre person- og cykeltællere
ved nogle af de mest benyttede indgange til Fælleden.
Blandt andet ved indgangene ved Axel Heides Gade og
ved DR Byen metrostation.
De er spredt geografisk for
at give så overordnet et bil-

Bevægelse & Balance

r
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nye mber
i
r
bne ece
Vi å n 1. d
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EO

redaktion@bryggebladet.dk

De nye trafiktællere skal give
overblik over, hvor
mange der besøger
Amager Fælled og
Naturpark Amager

NS

S
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T

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.
Kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

4

NYHEDER

BRYGGEBLADET

7. november 2019

Helt til jernhest
Efter trafikalt kaos og voldsom kritik skrider kommunen nu ind med en række tiltag, der skal
lære cyklister, hvordan de kommer af og på den nye, store cykelsti på Dybbølsbro
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Selvom den nyåbnede cykelsti over Dybbølsbro er
rekordbred og en fornøjelse
at køre på, endte mange
cyklister på vej fra Vesterbro i retning mod Fisketorvet alligevel på kørebanen
langs cykelstien, hvor de
kom i karambolage med
biltrafikken. Det var nemlig
ingenlunde logisk, hvordan
de tohjulede trafikanter
skulle forcere det fembenede kryds ved Skelbækgade,
Ingerslevsgade og Dybbølsgade for at komme op på
den nye cykelsti.

“Krydset på Vesterbrosiden er mere kompliceret,
og her skal cyklisterne
ikke længere køre lige ud
over broen, som de har været vant til. Derfor vil det
kræve en del tilvænning fra
trafikanternes side, før det
kommer til at glide,” skriver centerchef Henriette
Hall-Andersen fra Teknikog Miljøforvaltningen i en
pressemeddelelse.
Cyklisternes indlæringskurve har dog været så
flad, at forvaltningen nu
sætter ind med en række
nye tiltag, der skal hjælpe
trafikanterne på rette vej
og forhåbentlig minimere
risikoen for uheld. Der bliver blandt andet optegnet

En række nye
tiltag skal hjælpe
cyklisterne med at
finde vej op på den
nye, brede cykelsti
uden at havne på
vejbanen.

blå cykelbaner, malet piktogrammer på asfalten, opsat nye skilte, og trafiksignalerne bliver omstillet for

at hjælpe cyklisterne til at
færdes rigtigt i krydset ved
Dybbølsbro.
Om et par uger vil forvalt-

ningen og politiet evaluere,
om de nye tiltag har virket,
eller om cyklisterne har
brug for mere hjælp.

Trafiksikrende
tiltag ved
Dybbølsbro:
n Der er opsat infotavler
om den nye trafikale
situation i Skelbækgade
og på det sydlige hjørne
af Ingerslevsgade/Dybbølsbro.
n Der er etableret blå cykelbaner, så cyklisterne
tydeligt kan se, hvor de
skal køre.
n Der kommer piktogrammer med cykelsymboler på vejbanen, hvor
cyklerne skal køre, og
symboler med cykling
forbudt på den del af
Dybbølsbro, der er forbeholdt biler.
n Trafiksignalerne bliver
justeret, så man opnår
en bedre afvikling af
cykeltrafikken, hvilket
også vil være hensigtsmæssigt for fodgængere
og bilister.
n Der opsættes trafiktavle
med cykelforbud på hjørnet af Ingerslevsgade/
Dybbølsbro.
n Forvaltningens trafikfolk
overvåger fortsat trafikafviklingen i den kommende tid for at holde
øje med, om cyklisterne
vænner sig til den nye
situation.
Kilde: Teknikog Miljøforvaltningen

Cykelstien på Dybbølsbro er
Københavns bredeste, men
forvaltningen vurderer allerede nu, at der vil opstå behov
for at tilpasse infrastrukturen
endnu mere, i takt med at
området udvikler sig.

Vipp kan fortsætte med at have kontor og showroom i Snorresgade
Teknik- og
Miljøudvalget
har vedtaget at
Vipp godt må
fortsætte med
at have kontor
og showroom på
Snorresgade 22.
Området havde
ellers ved en fejl
været afsat til
et område med
institutioner
siden 2005

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

Designfirmaet Vipp har i dag
hovedkontor og showroom
på Snorresgade 22, og det
har de nu Teknik- og Miljøforvaltningens ord på, at de
kan blive ved med. Det viser
sig nemlig, at området, hvor
Vipp ligger, siden 2005 ved
en fejl har været sat af til institutioner. Derfor har Vipp
nu søgt om at få lov til at bruge lokalerne på den samme
måde, som de hidtil har været brugt, hvilket Teknik- og
Miljøforvaltningen har vendt
tommelfingeren op til. Ændringen i lokalplanen kommer ikke til at betyde andet
for området, end at tingene
kan fortsætte som de hidtil
har gjort, men nu bare inden
for lokalplanens rammer.
Teknik- og Miljøforvaltningen mener også, at det
er en god idé, at Vipp fortsat
kan bruge området som hovedkontor og showroom, da
det giver liv og variation til
området.

Der vil fortsat være
kontor og showroom
på Snorresgade 22.
Designfirmaet Vipp
har nemlig fået tilladelse fra kommunen
til at fortsætte med
erhverv i området,
der ellers var sat af til
at huse institutioner
ved en fejl.
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Elhavnebussernes jomfrusejlads forsinket
Et par måneder senere end oprindeligt planlagt bliver flåden af havnebusser erstattet af nye, eldrevne fartøjer
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Den nye vognpark af eldrevne havnebusser skulle have
været søsat allerede ved
årsskiftet. Men på grund
af noget bøvl med leveringen af tagkonstruktionerne
på de fem nye busser bliver de altså først sat ind på
ruten mellem Refshaleøen
og Teglholmen i perioden
februar til april 2020. Udskiftningen sker gradvist,
så de gamle havnebusser
kommer til at sejle side om
side med de nye i en periode, indtil alle de nye elhavnebusser er i vandet i løbet
af april.

til miljøvenlig drift, så selvfølgelig er vi ærgerlige over,
at de eldrevne havnebusser
er forsinkede. Men i Movia glæder vi os over, at vi
igangsætter den øgede drift
som planlagt – og så ser vi
selvfølgelig meget frem til
at få de nye elhavnebusser
til foråret.

FAKTA:
n De nuværende havnebusser har siden 1. januar 2018 sejlet på HVO,
som er en biodiesel, der
er 80-90 procent bedre
for klimaet end almindelig diesel, for at sikre
renere luft og mindre
CO2-udledning.
n Fra 1. januar 2020 sejler
havnebusserne hvert 30.
minut både sommer og
vinter.

n Havnebusserne 991 og
992 sejler fra Refshaleøen over Nordre
Toldbod – Holmen Nord
– Operaen – Nyhavn
– Knippelsbro – Det Kongelige Bibliotek – Bryggebroen og ender ved
Teglholmen i Sydhavnen.
Kilde: Movia

Under den hvide bro
sejler snart fem nye
eldrevne havnebusser
hver halve time.

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

Flere afgange
Til gengæld holder Movia,
der står for driften af havnebussen, løftet om at indføre
halvtimesdrift alle hverdage allerede fra 1. januar.
Men i første omgang bliver
det altså de gamle busser,
der får flere afgange.
I en pressemeddelelse
skriver plandirektør i Movia Per Gellert:
– Vi er meget opsatte på at
opgradere havnebusserne

FEST ?

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.

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

find os på:

www.bryggebladet.dk
I REMA 1000 arbejder vi ud fra konceptet discount
med holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de
varer vi sælger og til vores omgivelser

BESTIL
VARER FRA
REMA
Åbent 1000
alle
HJEMMEFRA
ugens
dage

MEGET MERE ØKOLOGI

BESTIL PÅ
8-22
COMPUTEREN

• Vi tilbyder hver dag rigtig mange økologiske produkter
som en del af vores sortiment

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

• Vi er medejer af Gram Slot - Danmarks største
økologiske landbrug. Se mere på gramslot.dk

Rabatten gælder fra mandag til fredag.
Nyd
et koldt
glas
rosé Laurette,
og bliv
med på dit
en rejse
Frankrig. og fortælle
Få
at
få
del
i
dette
tilbud, skal
du taget
blot bestille
bordtili forvejen,
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
at du har set vores tilbud her i avisen eller So-Me.
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Vi glæder os til at byde dig velkommen på Bryggens hyggespot.
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00
Åbningstider
fødselsdag,
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00 Julefrokost,
Fødselsdag, konfirmation
Mandag til
– Torsdag
kl.10.00
11.00–
21.00,
Mandag
torsdag
–
21.00
konfirmation
eller
barndåb?
Søndag
09.0023.00
- 20.00
eller barnedåb?
Fredag & lørdag
kl.10.00
11.00– –23.00
Fredag
Ring
eller
skriv
til
os
ogog
få få
et
Ring eller skriv til os
Lørdag
kl.10.00
10.00– –21.00
23.00
Søndag
uforpligtende
tilbud
på dit
et uforpligtende
tilbud
på
Søndag
kl. 10.00 – 21.00
arrangement.
dit arrangement.

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

mobilen
og betal
Histpåhvor
Rundholtsvej
MobilePay
slårmed
en bugt,
ligger
REMA
1000Vigo
i første
• En lokal
indkøber
henter
dinerivende
varer og
række
til den
afleverer dem hos dig
udvikling
i området.
Men
ogsåminimumskøb
indenfor i
• Ingen
- lav leveringspris
butikken
sker der nye
forandringer. Vi har
000.dk
p.rema1
som
købmandsfamilie
en
sho
ambition om at
skabe en loyal og
hjemlig dagligvarebutik
i området. Det er vigtigt
for os som selvstændigt
købmandspar at skabe
en butik, som folk føler
er ”deres REMA”.

I vores convenienceafdeling har vi

25%-rabat

på alle vores salater,
10 ÅR MOD MADSPILD
sandwich, råkost, juice,
m.m. fra 8.00 til 12.00.
• Vi har afskaffet mængderabatter. Altid samme lave pris
Fra mandag til fredag.
uanset om du køber en eller flere stk.
• Vi var den første dagligvarekæde i Danmark, der gik ind i
kampen mod madspild

• Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt. Det begrænser
spildet hos producenterne, og du skal ikke købe mere,
end du har brug for

Ida 5 år og Lea 9 år
vandt den store
Halloween tegnekonkurrence

• Brød i mindre størrelser så du ikke behøver at købe mere,
end du kan spise

Mange hilsner
Pia & Jakob

PRØV
I DAG

EJ

Tapas på Café Nöa’h

til frokost?

SYD FØRSTE
HAV
LEVERING
ER
NEN
GRATIS

OL
TS
V

Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekendVi
Prøvfejrer
voresfrokost
bræt med
lækker
og veltilberedt tapas fuld af delikate små
brunch,
eller
aftensmad
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad
- lavet fra bunden
af friske
2-årsfødselsdag!
os sende dig ud på en rejse Sydpå…
råvarer - i de skønne omgivelser
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har
eller
udendørs!
viindenvin ifejrer
verdensklasse.
Nøjerabat
udvalgt
vorestildygtige
Det
vi med 20%
påafmad
vores sommelier.
trofaste gæster resten af året!!

OG BETAL MED
DANKORT
Lækkersulten
på
Bryggen
• Eller bestil via app’en
Købmandsfamilien

• Pålægsemballage med 2 rum, som åbnes hver for sig
- mere frisk pålæg med mindre spild

DH
•NNedsat pris på varer der nærmer sig udløbsdato og intet
U
R

fejler. Vi kasserer mindre, og du sparer mere
RUNDHOLTSVEJ 6

BRYGGEN
• Vi samarbejder
med Projekt Hjemløs om donation
af overskudsmad

• Vi samarbejder med Stop Spild Af Mad,
Danmarks største organisation mod madspild

Pigerne vandt en Rema 1000 lastbil fyldt

MEGETMINDREMADSPILD.DK

med over et kilo slik. Tillykke!ART
ARTILLERIV
EJ
ILL
Find opskrifter, deltag i madspildstesten og
ER
IVE
få tips til at undgå madspild.
J

ISLA

NDS

BRY

GGE

HVAD KOSTER
LEVERINGEN?
1 pose ............ 19.2 poser .......... 29.3 poser .......... 39.For levering af mere end 3 poser,
koster hver pose leveret 5.- ekstra.

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S
8791 - 2x148x210 - Rundholtsvej - Bryggen (butik 833).indd 2

Rundholtsvej 6 • Bryggen • København S

08/11/18 10.32

8791 - 2x148x210 - Rundholtsvej - Bryggen (butik 833).indd 1

08/11/18 10.32
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Ny Netto slår dørene op
Der er brød, kaffe
og hornmusik,
når syd-Bryggens
nye Netto åbner
om to uger

Om knap 14
dage får Bryggen
endnu en Netto.

Der er blevet hamret og
banket i månedsvis i stueetagen på PensionDanmarks byggeri Castor. Men
nu lakker arbejdet med at
indrette de store butikslokaler mod enden, og den 21.
november kan Netto løfte
sløret for sin anden butik på
Islands Brygge.
Det sker med en morgenfødselsdag, der starter
allerede klokken 7:30, hvor
morgenfriske bryggeboer
kan komme forbi til et stykke morgenbrød, en kop kaffe og et trut i trompeten fra
Nettos eget jazzband. Butikken åbner klokken 8:00.
AK47
Foto: Ricardo Ramirez

125 almene ungdomsboliger tæt på Bryggen
Kilet ned mellem Københavns Universitet og metroen er 125 almene
ungdomsboliger i Artillerihuset snart klart til indflytning
Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

I mandags var der rejsegilde for 125 almene ungdomsboliger i Artillerihuset på
Rued Langgaards Vej, men
det bliver først i slutningen
af 2020, at de første studerende kan rykke ind i lejlighederne. Med til at fejre
de nye boliger var boligminister Kaare Dybvad Bek
og overborgmester Frank
Jensen. De nye boliger er
en del af de 1.000 nye ungdomsboliger, der bliver bygget i København i år.
– Regeringen har en klar
ambition om at skabe mere
blandede storbyer med
plads til alle – også til dem,
der ikke hiver store penge

hjem hver måned. Her er
Artillerihuset, der rummer
både ungdomsboliger og almene familieboliger et vigtigt skridt på vejen. København skal være en by, hvor
man som ung kan både bo
og uddanne sig, siger boligminister Kaare Dybvad Bek
(S).

n Forventet husleje uden
forbrugsudgifter på boligerne ligger gennemsnitlig på 3.850 kroner for en
ungdomsbolig og 5.350
kroner for en familiebolig.
n De sidste fire år er der
bygget cirka 1.000 nye
ungdomsboliger om året
og 5.000 nye er på vej.
I Københavns Kommuneplan 2019 er der en
ambition om, at der skal
bygges 12.000 nye ungdomsboliger i København over de næste 12 år.
n Københavns Kommune
har i Kommuneplan 2019
forslag om at lempe
kravene til ungdomsboligbyggeri i forhold til
krav om p-pladser og
friarealer, så det bliver
lettere at opføre ungdomsboliger.
Kilde: Københavns
Kommune

mod at sikre flere billige
ungdomsboliger til byens
mange studerende, siger
overborgmester Frank Jensen (S).
Udover de 125 almene
ungdomsboliger i Artillerihuset er der også seks almene familieboliger. Syv af
ungdomsboligerne indrettes som handicapboliger.

Studiemiljø
De nye lejligheder kommer
til at ligge tæt på både Københavns Universitet og ITuniversitetet.
– Det glæder mig, at unge
med Artillerihuset kan få en
attraktiv bolig tæt på studielivet. Når de første beboere
flytter ind næste år, tager
vi endnu et vigtigt skridt

Fakta om nye
ungdomsboliger i
København:

Boligminister Kaare
Dybvad Bek og
overborgmester Frank
Jensen var begge med
til rejsegildet for 125
almene ungdomsboliger på Rued Langgaards Vej i mandags.

DinBabuska kåret til månedens butik på Amager
Løkke Christensens butik i Gunløgsgade, dinBabuska, blev i september kåret til at være månedens butik på Amager
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis du går ned ad Gunløgsgade, så kommer du muligvis til at gå forbi månedens
butik på Amager. Det drejer sig om dinBabuska, der
sælger tøj og legetøj til børn
op til 14-års-alderen. Og butikkens indehaver, 47-årige
Løkke Christensen, blev
glad og rørt over nomineringen.
– Jeg lægger mange timer og meget energi i min
butik. Så er det er rigtig dejligt med anerkendelsen, og
at der bliver sat pris på butikken og servicen. Det er
vores kunder nu også rigtig
søde til at fortælle os, for vi
har de sødeste kunder, store som små, siger hun.

Håndplukkede varer
Det er Amager Bladet og
Danske Bank, der står bag
kåringen. Hver måned kan

alle få muligheden for at
nominere, hvem der skal
blive denne måneds butik,
hvorefter et dommerpanel
udvælger, hvilken butik
der skal vinde ud fra nogle
forskellige kriterier. I den
måned, hvor dinBabuska
vandt, var kriterierne branding, service og udvalg.
– Her udmærker vi os
med håndplukkede varer,

Løkke Christensen er
stolt af, at hendes butik
dinBabuska er blevet
kåret til månedens butik
på Amager af Amager
Bladet og Danske Bank.

god service og vejledning,
blandt andet i forhold til
sko, siger Løkke Christensen.

Bliver ikke bedre
Løkke Christensen sprang
ud som selvstændig for 15
år siden, da hun sagde sit
job op og satsede på at gøre
salg af børnetøj og legetøj
til sin levevej i dinBabuska.
I dag er hun en del af bestyrelsen i Islands Brygges
Handelsstandsforening –
Bryggens butikker – og hun
sætter en stor ære i at tage
vare om sine stamkunder,
men også i at gøre bryggeboerne opmærksomme på,
at der ligger mange forskellige butikker lige om hjørnet her på Bryggen. Løkke
Christensen har allerede
fået en del positive tilbagemeldinger fra sine kunder:
– De har fortalt mig, at det
har været velfortjent, at jeg
vandt, så bliver det ikke meget bedre end det.

BRYGGEMAD

7. november 2019

BRYGGEBLADET

7

Bryggeelever går i køkkenet for klimaet
10 klasser på Skolen på Islands Brygge er i disse uger i gang med undersøge,
hvordan man laver klimavenlige udgaver af klassiske hverdagsretter
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: GoCook
redaktion@bryggebladet.dk

Der står på spaghetti og
kødsovs uden kød og tortillas med spicy bønnemos på
skoleskemaet på Skolen på
Islands Brygge for tiden.
Hele 10 klasser på skolen er
nemlig sammen med 6.426
andre skoleklasser fra hele
landet gået i køkkenet for at
udforske Smagekassen fra
GoCook, der i år har fokus
på, hvordan man kan lave
velsmagende hverdagsretter,
som alle kender på en måde,
der er bedre for miljøet.
– Der er mange, der synes, det er svært at spise
klimavenligt, men det behøver det slet ikke være. Vi vil
gerne hjælpe børnene med
at gøre en forskel for klimaet ved at tage de klassiske hverdagsretter og gøre
dem 3 til 20 gange bedre for
klimaet. Vi har madmodige
børn med til at udvikle retterne, så vi håber, at børn
i hele landet er lige så klar
til at prøve nye smagsoplevelser, siger Bente Svane
Nielsen, der er projektchef
for GoCook.
GoCook er Coops madprojekt, der har en mission om

at gøre den næste generation bedre til at lave klimavenlig mad end deres forældre.
Og her spiller Smagekassen
en stor rolle, da det er en
kasse med gratis madvarer, opskrifter og undervisningsmateriale, som skoler
over hele landet kan hente i
deres lokale Coop-butik.

Kendte ambassadører
GoCook har i år to prominente ambassadører fra
den danske madscene. Det
drejer sig om Micky Cheng,
der er kendt fra sin deltagelse i Den Store Bagedyst,
og kokken Gorm Wisweh,
der både er kendt fra en del
madprogrammer på TV2,
samt pizzakæden Gorm’s.
– En af de gode ting ved
GoCook er, at der ikke er
nogen løftede pegefingre.
Der bliver ikke prædiket
om rigtigt og forkert. Vi giver børnene nogle indsigter
og muligheder, og så kan
de selv ta’ den derfra, siger
Gorm Wisweh.
Bryggebladet har forsøgt
at komme med i køkkenet
sammen med eleverne,
men lærerne på Skolen på
Islands Brygge har ikke ønsket besøg af pressen.

EFTERÅRSRABAT *
på Islands Brygge

30%
Hos LETZ SUSHI på takeaway til afhentning.
Gælder mandag-torsdag i november.*
FIND LETZ SUSHI PÅ SNORRESGADE 1
*Rabatten gælder takeaway-ordrer til afhentning og betaling i restauranten fra
mandag-torsdag i november 2019. Rabatten fratrækkes ved betaling i restauranten.
Kun på Islands Brygge, Vesterbro og i Rungsted. Minimumskøb er 200 kr.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter eller tilbud.

Ifølge GoCook er spaghetti med tomatsovs
og røde linser 15 gange
bedre for klimaet end
spaghetti med kødsovs.
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Gulvkampens
gulddreng
William Tirsgaard Sørensen
ryddede bordet til sit første
store jiu jitsu-stævne i Malmø.
Selvom han kun havde trænet i to
måneder, vandt han alle sine fire
kampe på teknisk knockout og
endte på toppen af podiet med
guld om halsen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Selvom William
Tirsgaard Sørensen
gik efter guldet
til sit første jiu
jitsu-stævne, kom
sejren alligevel bag
på ham.

redaktion@bryggebladet.dk

– Det var luksus, fortæller
William Tirsgaard Sørensen på 11 år om, hvordan
det føltes at stå øverst på
podiet til sit første rigtige
jiu jitsu-stævne nogensinde.
– Jeg kan godt lide at stå
højt oppe, og så står alle de
andre nedenunder. Så føler
jeg mig som en konge, som
står oppe på tronen.
Selvom selvsikkerheden
ikke fejler noget, var det
langtfra givet på forhånd,
at William ville dominere
sin vægtklasse så overbevisende, som han gjorde,
da han deltog i ‘Malmö International BJJ Open 2019’
i slutningen af oktober. På
det tidspunkt havde han
nemlig kun trænet kampsporten brasiliansk jiu jitsu
i to måneder, og samtlige af
hans i alt fire modstandere
var langt mere erfarne end
ham.
– Den første kamp var
mod en dreng med gråt
bælte. Han havde trænet i
to år, så han var den aller
sværeste. Da jeg så ham,
tænkte jeg ‘oh shit, nu dør
jeg’, fortæller William og
laver store øjne inden han
fortsætter:
– Jeg troede ikke, at jeg
ville klare den. Men det
gjorde jeg! Fordi jeg havde
lært at lave ‘armbar’.

– Vi trænede begge to i
Roskilde, men det sled os
op at køre frem og tilbage
hver uge.
– En dag var vi på en café,
tilføjer William og fortsætter:
– Der mødte vi én, som
fortalte, at et af hans børn
gik til jiu jitsu, og så syntes
jeg, at det lød ret fedt, fordi
jeg godt kan lide at bryde.
Så tænkte jeg, at det gad jeg
også godt gå til, så jeg kunne blive god til brydning.

Kvælertag

Stuegulvkamp
En ‘armbar’ en klassisk
armlås der bliver brugt meget i jiu jitsu, fordi det er
en effektiv måde at få sin
modstander til at ‘tappe ud’,
hvilket afgør kampen. Men
for en nybegynder som
William er det en relativt
avanceret teknik, fordi den
kræver meget hurtighed,
timing og præcision. Faktisk havde William slet ikke
trænet teknikken i sin klub
Renegade på Christianshavn, inden han lavede den
til stævnet.
– Vi havde ikke lavet den
til træning, men vi havde lavet jiu jitsu-lektier herhjemme, fortæller han og bliver
suppleret af sin far Peter
Sørensen:
– Det her er jo lidt et parløb mellem mig og William
forstået på den måde, at jeg
er med til alle træningerne
og deltager aktivt. Og vi
bruger også meget tid herhjemme på gulvet, hvor vi
træner og øver teknikker.

Ifølge ham gjorde de tos
hjemmetræning den afgørende forskel, der gjorde, at
William kunne overmande
sine modstandere i Malmø.
– For to uger siden var
vi til et venskabsagtigt
stævne, hvor William skulle
kæmpe mod en af de andre
drenge fra klubben. Den
kamp tabte han, fortæller
Peter Sørensen og tilføjer:

– Forskellen på det første
stævne og dét i Malmø var,
at vi trænede herhjemme
på gulvet og fik styr på,
hvordan pointsystemet fungerer, og øvet nogle mere
avancerede teknikker.

William-san
Selvom William kun har lidt
over to måneders jiu jitsu-

erfaring under det hvide
bælte, så er kampsport ikke
nyt for ham. Tværtimod løber det i familien. På fars
side.
– Jeg er tidligere sortbælte i taekwondo og har
hundredevis af kampe bag
mig og har også kæmpet
rundt omkring i Europa,
fortæller Peter Sørensen og
fortsætter:

Første træning blev dog lidt
af en ilddåb for William.
– Jeg blev taget i et halsgreb, og jeg vidste ikke, at
man skal ‘tappe’ for at stoppe kampen. Så derfor blev
jeg bare ved med at prøve
at kæmpe mig ud, indtil de
voksne kom over og stoppede os, fortæller han og
tilføjer:
– Jeg var lige ved at besvime, fordi jeg ikke kunne
få luft.
Selvom det var et chok, og
William var ked af det bagefter, var det ikke nok til at
slå ham ud.
– Jeg var klar på at fortsætte med at træne igen
bagefter. Og jeg vidste med
det samme, at jeg gerne
ville fortsætte med at gå til
jiu jitsu.

Mavepuster
Ironisk nok vandt William
to af sine fire kampe til
stævnet Malmø med netop
et ‘choke’ eller et kvælertag.
De to andre vandt han med
‘armbar’.

Det lyder måske nok brutalt, og det kan også se sådan ud. Men dommeren er
konstant over kæmperne
som en høg for at sikre, at
kampen ikke løber af sporet. William ryster da heller
ikke i bukserne, selvom det
sommetider går voldsomt
for sig.
– Jeg er ikke nervøs. Men
i en kamp fik jeg presset
min luft ud, fordi jeg blev
kastet ned i gulvet, fortæller han.
– Men det er sjovere at
have ondt i maven, hvis man
har vundet, ikke? supplerer
Peter Sørensen.
Det er William enig i. Han
kæmper for at vinde.
– Det er fint nok, hvis jeg
ikke vinder; det er stadig
sjovt at kæmpe. Men jeg er
ikke ligeglad. Guldmedaljen er det bedste, så den går
jeg efter, siger han beslutsomt og tilføjer:
– Jeg var meget overrasket over, at jeg vandt. Det
var feeeeedt! Jeg tænkte
‘awh shit’, det er første
gang, jeg har vundet. Udover guldmedaljen fik jeg
æren af at stå oppe på den
der ting. Det var luksus. Det
var ligesom VIP.
Som en ægte VIP fik han
også lov til at vælge, hvor i
Malmø han og hans far, storebror og lillesøster skulle
spise aftensmad efter stævnet.
– Vi skulle på Burger
King.

Kampen fortsætter
Der er allerede flere kampe
i kalenderen for William.
– Jeg skal til konkurrence
igen på lørdag. Det er ikke
lige så stort, bare her i byen,
fortæller han og bliver suppleret af sin far:
– Vi skal ud og have så
mange kampe som muligt.
Der er et stort stævne i
Göteborg, som vi ikke har
snakket om endnu.
– Det venter vi med, far,
afbryder William med en
lidt træt stemme, men skynder sig at tilføje:
– Jeg er ikke træt at jiu
jitsu. Det er fedt. Jeg bliver
ved, indtil jeg bliver voksen,
og jeg har det bedste bælte.
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Kajakduo hev
VM-sølvmedaljer
op af vandet
i Kina
Som 11-årig stak Kenneth
Pedersen for første gang pagajen
i vandet ved Bryggens gamle
Sojakagefabrik. Her små fyrre år
senere tog 'Ped' sin romakker
med til VM i Kina og vandt flotte
sølvmedaljer i maraton-toer for
aldersgruppen 50-54. Tilfredsheden
og anerkendelsen er til at
mærke, da Bryggebladet møder
den ene halvdel af duoen i den
traditionsrige roklub på det sydlige
Bryggen, Amager Ro- og Kajakklub.
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez og
privat
redaktion@bryggebladet.dk

Ude på græsplænen mellem
roklubben og vandet ligger
beviserne klar på bordet og
skinner om kap med efterårssolen. Sølvmedaljen kan
åbnes op som et tungt dokument, og indeni er der indgraveret billeder af stålsatte
kaproere og fine kinesiske
tegn. Tegnene betyder nok
noget med verdensmesterskab og sølvmedaljer, for
det er, hvad Kenneth 'Ped'
Pedersen og Klaus Rørhauge vandt med hjem fra Kina.
Selv om Kenneth Pedersen er et andet sted i sit
sportsliv, end da han roede
på landsholdet sidst i halvfemserne, er konkurrencementaliteten intakt:
– Jeg ved godt, at VM-sølv
er et stort resultat, men jeg
prøver at nedtone det. Dengang jeg roede på landsholdet, betød resultater alt.
Men selv om jeg er mere
oppe i alderen, tager jeg det
stadig alvorligt.
Når Kenneth Pedersen
beskriver sin træning, kan
man kun give ham ret. Eksempelvis bruger han data
om sin træning, puls og
præstation. Så kan han sætte ind lige dér, hvor der er
plads til forbedringer. Selv
om han arbejder om aftenen
som operatør i en medicinalvirksomhed, og makkeren Klaus Rørhauge driver
en større virksomhed, er
det alligevel lykkedes duoen at træne fem-seks gange
om ugen.

mest i Vallensbæk, så det
kræver lidt logistik, for at
de to kan ro i takt.
– Da min anden makker
blev skadet, fandt jeg sammen med Kenneth igen, efter vi ikke havde roet sammen i årevis, nævner Klaus
Rørhauge.
Med sølvet i land tvivler
ingen på, at det var et godt
match at slå pagajerne sammen. Næste år spænder
VM i kajak af på lidt mere
hjemmevant vand, nemlig i
Norge. Om duoen når helt
til tops afhænger dog af
skader:
– Der er sgu skåret så meget i mig efterhånden, siger
Klaus Rørhauge og henviser til seks operationer i
skuldrene. Bare i år har han
døjet med en diskusprolaps
og en operation i halsen.
Til VM-løbet var den ene
fod godt tapet ind, så de to
danskere kunne løbe med
kajakken hen over land i
de såkaldte overbæringer.
Med den patientjournal
fortjener Klaus Rørhauge
nærmest en guldmedalje
blot for at være kommet i
vandet.

Familien med
Efter et års forberedelser
var forventningerne store,
da de to roere tog til Shaoxing et par hundrede
kilometer fra Shanghai.
Kenneth Pedersen havde
familien med, og både hu-

Makkerskab genfundet
Toer-kajak handler i høj
grad om samarbejde. Selv
om begge roere har grundformen på plads, har de arbejdet systematisk i et års
tid på at finde hinanden i
vandet. Klaus Rørhauge ror

Selvom kategorien
hedder 50+, har
Kenneth Pedersen
stadig blikket fæstnet på podiet.
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struen Ene og deres 12-årige Alma er roere. Faktisk
mødte Kenneth og Ene i sin
tid hinanden i ro-miljøet.
Til gengæld holder deres
16-årige søn Bastian sig på
land, hvor han er danmarksmester i tricks på løbehjul.
For at få jetlag ud af kroppen ankom Kenneth og
Klaus fire dage før løbet.
– Vi spiste kun på større
restauranter og holdt os
helt fra mad fra gaden,
pointerer Kenneth Pedersen i noget, der lyder som
en gylden rejseregel blandt
sportsudøvere.
Duoen vidste godt, hvem
der skulle blive den hårdeste modstander, nemlig
de australske favoritter.
Australien har stolte traditioner inden for roning.
Det skyldes klimaet, men
især skyldes det, at de lavere klasser i kolonitiden
tidligt fik adgang til kaproning, mens det "hjemme"
i England var en overklassesport. Inden løbet nåede
Kenneth Pedersen da også
lige at hilse på en australier,
han havde roet mod tilbage
i 1999.
– De har bare et bedre
klima og går derfor til flere
stævner på højt niveau,
pointerer Kenneth Pedersen om de australske konkurrenter og tilføjer om
guldvinderne:
– De var bare bedre end os.

Den røde zone i Kina
– Jeg havde min bedste rodag i mange år, siger Klaus
Rørhauge om dagen for det
store løb.
Dagen før havde Kenneth Pedersen snuppet
femtepladsen i ener-kajak,
hvilke sad i armene. Heldigvis stod den hårde træning
og grundformen sin prøve.
Med taktisk snilde forstod
de to danskere at kende
deres begrænsninger og
reagere på situationen undervejs. Fra start satte de
australske favoritter et intenst pres med højt tempo.
I tilbageblik kan begge danskere se på tallene, at deres
pulse lå højt i hele 35 minutter undervejs i løbet.
– Det er for lang tid i oppe
i det, vi kalder den røde
zone, siger Kenneth Pedersen.
Det høje tempo fik de
danske sølvvindere til på
et klogt tidspunkt at vinke
farvel til guldet og lade de
australske kæmpere stikke
af sted.

Fra blikket fremad til
blikket bagud
Med australierne ude af
billedet gjaldt det nu om at
sikre medaljer. Til det skulle den danske duo bruge
hjælp fra en anden direkte
konkurrent, nemlig et sydafrikansk par. I kaproning
opstår der en speciel form
for samarbejde:

– Man bliver ligesom hinandens billet til medaljerne,
som Kenneth Pedersen udtrykker det.
Derfor arbejder danskerne og sydafrikanerne
undervejs sammen om at
sætte resten af feltet af. Derefter handler det om at fordele sølvet og bronzen i en
dansk-sydafrikansk tete-atete. Der trækker danskerne det længste strå. Den
18,5 kilometer lange rute
går via broer, kanaler, søer
og ikke mindst overbæringer på land. Allesammen
muligheder for at sætte en
modstander af. Små 700
meter fra mål skal man løbe
over land med kajakken i
hånden. Den overbæring
slipper danskerne bedst
fra. De kommer godt ned i
vandet igen efter kort løb på
land, hvor det tilmed lykkedes Klaus Rørhauge ikke at
mærke det fjerneste til den
dårlige fod. Men kajakken i
vandet igen og godt i gang
med at ro ind på det sidste
opløb hører det danske par
en lyd, der ikke kan misforstås: De sydafrikanske
modstandere er røget i vandet. Kenneth og Klaus kan
glide sikkert i mål og kalde
sig sølvvindere.

En klub med fællesskab
og diversitet
Tilbage i klubben på Bryggen er der så småt ved at
dukke roere op til en flot
dag på vandet. Én efter én
ønsker de 'Ped' tillykke
med VM-sølvet. Han viser
frem i de fede træningslokaler med udsigt over vandet på Bryggen. Der trænes
målrettet med ro-spinning
og romaskiner, der kan
analysere og spytte vigtige
data ud om ens træning.
Klubben bruger også data
til at holde styr på sine både
og på sikkerheden. Inden
man skal ud og ro, registrerer man i klubbens system,
hvilken båd eller kajak man
tager, og hvor man skal hen.
– Selv erfarne roere kan
kæntre, forklarer Per Ottesen, der er mangeårig
formand for Amager Ro- og
Kajakklub.
Han nævner, at registreringen også tjener til at
vide, hvem der har brugt
hvilke både hvornår. Klubben har 350 medlemmer og
optager nye medlemmer en
gang om året. Vil man helst
blive på land og komme
forbi klubbens fine græsplæne ned til vandet, er der
grill hver onsdag fra april til
september. Her må gæster
gerne komme og smide en
bøf på grillen, hvis de er inviteret af et medlem.
– Det skal være mere end
bare at ro og så tage hjem,
bemærker Per Ottesen om
klubbens sociale liv.
Medlemmerne er godt
fordelt i alle aldre, halvdelen mænd og halvdelen
kvinder. Ikke mindst kom-
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mer folk langt væk fra,
fordi de er blevet i klubben,
selv efter mange år væk fra
Bryggen.

Kenneth og Klaus
var begge helt oppe
i det røde felt, da de
kæmpede for deres
plads på podiet.

Topidræt midt i livet
I klubbens system kan man
også se, hvem der har roet
mest i klubben. Der ligger
Kenneth Pedersen næsthøjst med 2250 kilometer
i løbet af 2019. Målrettet
træning er ikke noget, en
gammel kaproer lige giver
slip på, bare fordi han har
rundet de halvtreds. Kenneth Pedersen har tilpasset
sin træning til lige præcis
det sted, hvor han er i livet
i dag.
– Jeg vil vinde, hvad jeg
kan, ud fra hvor meget jeg
kan træne, siger den regerende danmarksmester i
master-kategorien og tilføjer:
– De andre træner jo
også, skal man huske.
Om træningen rækker til
guld næste år i Norge vil tiden vise.
– Vi får i hvert fald mindre jetlag end australierne,
slutter Kenneth Pedersen
og nævner, at guldvinderne
meldte ud, at de var forberedt på at ro i den norske
sne næste år.

Kajakduoen
vendte hjem
fra riget i
midten med
sølv i lasten.
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Hver fjerde nye danske øl er en India Pale Ale.
Kilde: Bryggeriforeningen

ØL

7. november 2019

2019 bliver måske
et nyt rekordår
med flere nye danske øl end nogensinde. Allerede nu
er nye øl nr. 1000
nemlig langet over
disken.
Kilde: Bryggeriforeningen

ØL
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Sammen med headbrewer
på Amager Bryghus Jacob
Storm og ejer af Café Langebro Alvin Bisgaard så
åbnede Morten Lundsbak
Amager Bryghus Taproom
på Nørreport i foråret, og
nu i efteråret er turen kommet til Bryggen, hvor der
også er åbnet et Taproom.
– Vi starter op med 15
ølhaner med forskellige øl.
Ti haner med vores eget øl
som er lavet et par kilometer
herfra på Amager Bryghus,
og så udenlandsk øl som vi
synes har noget byde på. Øl
som vi ikke selv laver, eller
som vi synes har en kvalitet, som forbrugeren skal
smage. Og så skal Taproom
være et hyggeligt sted, hvor
man kan få en god øl, siger
Morten Lundsbak.

steder hen, forklarer Morten Lundsbak.
– Jo højere alkoholprocent generelt jo flere materialer har du at lege med. Jo
mere kan du bygge op med
fedme. De meget fyldige
belgiske øl er højere i alkoholprocenten, og det sukker, der er i malten, spiser
gæren. Så man kan lave en
bedre krop og alt muligt andet. Jo flere materialer der
er i, jo mere nuanceret kan
det blive. Det er det, jeg synes er interessant i forhold
til pilsneren, uddyber han.
– Hvis du vil mødes med
en ven, men gerne vil hjem
til dine forældre bagefter,
så kan du ikke drikke seks
store belgiske øl. Så kan du
ikke udtale dit eget navn,
når du først kommer frem.
Men du vil stadig gerne
have noget øl, der smager
og dufter af noget, uden du
bliver alt for fuld. Det her
er en øl, man kan drikke et
par stykker af, uden at man
kommer hjem og savler ned
i aftensmaden, siger Morten Lundsbak om IPA-øllen
Lardy Dardy på 4,5 procent.
– Det kan også være en
dag, hvor du har lidt mere
lyst til at dykke ned i mørk
øl på 9 eller 10 procent, hvor
man sidder og hygger sig
med øllen en halv times tid.
Får den varmet op, så kommer flere dybe smage frem.
Det skal man også kunne
her, siger direktøren.
Bag baren står store glas
side om side med små glas.
De små glas er til smagsprøver.
– Vi har samples med fem
forskellige øl, så folk kan smage flere øl i ikke så store glas.

Smag der udfordrer

80 procent af markedet

Den traditionelle pilsner fra
Tuborg er populær blandt
danskerne, men specialøllet kan noget særligt.
– Den fylder dig op med
smag, og den kan gøre dig
mæt. Det er noget, du bliver
nødt til at taget stilling til.
Og man skal udfordre sig
selv. Chokolade er et godt
eksempel. Hvem havde
set blandingen af lakrids
og chokolade? Man har et
kæmpe
smagsparameter
at lege med, og det samme
har vi i øl. Man kan trække
smagen i øllet forskellige

Men som direktør for Amager Bryghus med specialøl
hvornår har man så aller
mest lyst til en helt almindelig Tuborg?
– Det gør man, når man
mødes med sine venner og
ser landskamp. Jeg tager
ikke mit eget øl med høje
procenter med til landskamp, for så kan jeg ikke se
anden halvleg, smiler han.
– Pilsneren er den lidt
mere industrielle måde at
anskue tingene på, hvis du
gerne vil sælge meget. Den
er god til fodbold og til kon-

Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@gmail.com

– Duft til øllet, får jeg at
vide, da jeg bliver budt på
en specialøl. Der er reception, og direktør for Amager Bryghus og medejer af
Amager Bryghus Taproom
Bryggen Morten Lundskak
har åbnet dørene op til deres nye ølbar på Bryggen.
Kælderlokalerne på hjørnet
af Egilgade og Isafjordsgade har fået ny maling på
væggene, nyt inventar og en
ny bar med 15 ølhaner.
– Det er en Lardy Dardy.
En India Pale Ale på 4,5
procent. Man får en masse
smag og duft, lyder fra direktøren ved baren.

Øl fra Amager og
udland

Nyt øl på det
gamle Bryggen
Amager Bryghus Taproom Bryggen
åbner ølhanerne med specialøl fra
Amager og det store udland. Alt
fra pilsneren Iceblink til porteren
Santa's Salty Nuts. Det handler om
smagsnuancer, kvalitet og fedme
i øllet, lyder det fra medstifter af
Taproom Morten Lundsbak ved
baren i ølkælderen
Der var fulde huse
til første servering
på Bryggens nye
ølbar

Taproom Bryggen er
rykket ind i Antons
Spiseris gamle lokaler
på hjørnet af Egilsgade og Isafjordsgade.
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certer, og det er også derfor, at 80 procent af alt øl på
verdensmarkedet er pilsner.
Men den er eminent dårlig,
hvis du skal mødes med din
kammerat til en sludder en
times tid og skal have en
eller to gode øl. Så kan den
ikke noget. Den dufter ikke
af noget. Den giver ikke
rigtigt nogen smagsprofil.
Den er designet til at være
så neutral som muligt for
at sælge så mange enheder
som muligt, og der er vi den
direkte modsætning. Men
vi laver jo også pilsnere, vi
laver dem bare mere smagsfulde, fordi vi bruger flere
materialer.

Julehumør
Om man har lyst til smagfuld pilsner eller IPA, så
kan man få det hos 'Amager
Bryghus Taproom Bryggen', der er åbnet 1. november. Men skulle julehumøret nærme sig hos læseren,
så er porteren Santa’s Salty
Nuts på 8 procent nummer
3 på ølmenukortet.

Direktør Morten
Lundbak (venstre)
og ejer af Café
Langebro Alvin
Bisgaard (højre)
står sammen med
headbrewer på
Amager Bryghus
Jacob Storm bag
Taproom Bryggen.

14 BRYGGEBLADET

Digital mødregruppe
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Mor skal
mere ud
Som ny- eller færdigbagt mor kan
det være svært at finde tid og
overskud til at komme ud af huset.
Men det er både rart og sundt
med adspredelse. Derfor har Anne
Hedegaard Tvedebrink sat sig for at
ruske op i sig selv og andre magelige
mødre på Bryggen. Det gør hun med
en facebookgruppe og en drøm om
at skabe et fællesskab for mødre til
børn i alle aldre
Tekst: Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Som mor på Islands Brygge
støder du med garanti dagligt på en håndfuld andre
mødre fra dit nabolag. Du
genkender dem fra køen i
Brugsen, siger hej til dem
på legepladsen eller sender dem et træt jeg-vedhvorda n - du-ha r - det- sm il
på vejen til og fra vuggestuen. Men gør I mere end
bare at hilse på hinanden?
Hvis I er som mange andre
danskere, så er svaret formentlig nej, og det synes
bryggebo Anne Hedegaard
Tvedebrink er ærgerligt.
Derfor har hun startet en
facebookgruppe for mødre
på Islands Brygge, og hun
håber, at du vil være med.

Et glas eller en gåtur
– Tanken er, at man bare
kan mødes spontant på
kryds og tværs – både med
og uden børn, siger Anne
Tvedebrink og fortsætter:
– Man kunne for eksempel mødes til en cocktail, et
glas vin eller sådan noget.
Jeg sidder selv nogle gange
hjemme om aftenen oven
på en hektisk dag med små
børn og tænker: “Ej, jeg gad
egentlig godt tage ud”, men
hvis jeg først skal få fat i en
veninde, og hun bor i den
modsatte ende af byen, så
giver jeg faktisk lidt op på
forhånd.
Ifølge gruppestifteren vil
et lokalt fællesskab kunne
give mulighed for at mødes
lidt mere spontant og uformelt.
– Det er fedt at udnytte, at
man bor så tæt på hinanden
– at man bare kan skrive
inde i gruppen, om nogen
har lyst til at tage med på
café, gå en tur eller sådan
noget. Man skal ikke planlægge lang transport eller
noget, og man kan bare koble sig på, hvis nogen kommer med en idé, som man
er med på, forklarer hun.

Med og uden ungerne
Netop spontaniteten har det
dog ifølge Anne Tvedebrink
med at gemme sig lidt under sofapuderne hos de fleste mødre.

Anne Hedegaard
Tvedebrink har en
facebookgruppe
og en drøm om at
skabe et fællesskab
for mødre, der trænger til at komme
lidt ud.

digvis mødes allesammen
hver gang, og jeg håber på,
at det kunne springe ud i
nogle forskellige grupperinger med kvinder, der finder
ud af, at de kan særlig godt
sammen, så facebookgruppen på den måde kan være
med til at skabe et eller andet slags fællesskab og give
mødre en, ja, sjovere tilværelse, siger hun med et grin.

(Lands)byliv

– Jeg startede gruppen
her i september, og vi er nu
97 medlemmer. Indtil videre har vi været ude at gå en
tur og ude at drikke et glas
vin sammen, men der har
ikke været så mange med.
Folk er enormt positive inde
på gruppesiden, men det
har været lidt svært lige at
få kvinderne op af sofaen,
fortæller Anne Tvedebrink,
der selv har to små børn
og derfor kender alt til udfordringen ved at tage sig
sammen til at komme ud,
når hverdagen er travl, og
søvnniveauet minimalt.
– Som mor er man jo træt
hele tiden, men jeg tror, det
er sundt at presse sig selv til
at komme ud engang imellem. Man har en tendens til
nogle gange bare at blive
derhjemme, fordi man ikke
har fået søvn nok, og man
er træt og alt muligt. Men
når man så er ude, er man jo
rigtig glad for, at man gjorde det, smiler Anne Tvedebrink og fastslår, at selvom
hendes første tanke var at
mødes uden børn, så bakker hun op om aktiviteter
både med og uden børn.
– Jeg tror, der er nogle,
der hellere vil mødes med
børn, og den slags arrangementer har vi ikke haft
endnu, men det skal vi helt
sikkert også have lavet på et
tidspunkt, fortæller hun og
opfordrer alle bryggemødre
til at tilmelde sig og bruge
gruppen aktivt ved at poste
forslag til fælles aktiviteter.
– Vi skal jo ikke nødven-

Netop
fællesskabsfølelse
er noget, mange forbinder
med Islands Brygges særlige lokale stemning. Især
under begivenheder som
Bryggens Fødselsdag, hvor
Anne Tvedebrink fik ideen
til at oprette Mødre på
Bryggen.
– Det var egentlig, fordi
jeg oplevede, hvordan min
store pige bare kendte alle
mennesker, vi mødte på
dagen. Hun kunne navnene
på en masse forældre og alt
muligt. Og det fik mig til at
tænke, ”okay, min datter på
4,5 år kender simpelthen
flere mennesker på Islands
Brygge, end jeg gør. Det må
man kunne gøre et eller andet ved,” smiler hun.
– På den måde er Islands
Brygge anderledes end Vesterbro, hvor vi boede, før
vi flyttede hertil for 2,5 år
siden, for de folk, der færdes her, er dem, der bor
her. På Vesterbro kommer
der rigtig mange fra hele
København, så der spotter
man ikke hele tiden de samme folk, sådan som man gør
her, forklarer Anne Tvedebrink og afslutter:
– Når folk snakker om at
flytte, siger de tit, at de gerne vil have den der landsbystemning med aktiviteter
og fællesskaber på tværs,
og hvorfor ikke gøre det her
i byen. Bare fordi vi bor i
byen, behøver vi jo ikke isolere os.

Mød andre
mødre:
n Tilmeld dig facebookgruppen Mødre på Bryggen
n Næste arrangement:
Brunch og gåtur, søndag
den 10. november 2019.
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Forfatter Christina Hagen vil
læse op fra sit
forfatterskab og
deltage i debat
om ytringsfrihed
i litteraturen med
lektor Marianne
Stidsen. Foto:
Thomas Priskorn

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

❚DEBAT

Blå Tirsdag på
en torsdag

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚SANG

Syng og
lyt
med
Heise

Ytringsfrihed i litteraturen
er stadig en varm kartoffel i 2019. En af de danske
forfattere, der har lavet noget larm i ytringsfrihedens
navn, er Christina Hagen,
der med sin bog ‘Jungle’ fra
2017 har skabt en del debat.
En debat, der blandt andet
har affødt spørgsmålet, om
man som kvinde bliver dæmoniseret i højere grad end
en mand, hvis man går ind

Forfatter, skuespiller, foredragsholder,
entertainer
og fotomodel er bare nogle
af de titler, som Lotte Heise har haft gennem sit 60
år lange liv. Snart kan hun
tilføje fællessanger til den
liste, når hun skal deltage
i en af de meget besøgte
Foredrag og Sangaftener i
Mogens Dahl Koncertsal.
Lotte Heise har lavet
flere onewomanshows, der
blandt andet har handlet om
‘Kedelige Mænd’, ‘Hysteri-

ske Kvinder’ og ‘Besværlige
Børn’, hvoraf flere af dem er
blevet udgivet som bog eller video. Musikken ligger
hende heller ikke helt fjern,
for i 2015 havde hun sit eget
radioprogram ‘Lotte Heise
– helt klassisk’ på P2.
Foredrag & Sangaften med
Lotte Heise i Mogens Dahl
Koncertsal mandag den 18.
november klokken 20:00. Billetterne koster fra 250 kroner
og kan købes på billetlugen.dk

andet hendes seneste bog
‘Korrekthedsbiblen.’
Blå Tirsdag præsenterer:
Litteratur og ytringsfrihed
med Christina Hagen og
Marianne Stidsen på Nordisk
Kaffebar, Njalsgade 120,
torsdag den 14. november
klokken 15:15. Arrangementet
er gratis.

❚KONCERT

❚FOREDRAG

Garagerock fra
powerkvinder

Hvem springer
kineserne for?

Det københavnske garagerockband Beach Envy spiller rockmusik, der er inspireret af musikken fra 80’ernes og 90’ernes
collegeradio i USA. Foto: PR

Hurtigsnakkeren Lotte Heise
byder op til
sang i Mogens
Dahl Koncertsal. Foto: PR

for den totale ytringsfrihed.
Det og mange andre
spørgsmål om ytringsfrihed vil Christina Hagen
debattere med lektor Marianne Stidsen, der med sin
seneste bog ’Den nordiske
MeToo-revolution 2018 – og
dens omkostninger’ selv har
skabt en del debat. Udover
samtalen mellem de to forfattere vil Christina Hagen
også læse højt fra blandt

Kvindelige kunstnere kommer i centrum, når POW
– Power of Women Festival 2019 løber af stablen i
weekenden. På Bryggen
er det en koncert med tre
spirende bands med de maritime navne The Bitchwaves, Beach Envy og Mimic
Octopus, der spreder deres
kvindelige
fortællinger
med punk- og trashinspireret musik.
The Bitchwaves er en duo
fra Sverige bestående af
Bateralla og Bitchlips, der
iført flagermusmasker spiller hurtig og punket garagerock. Københavnske Beach
Envy skriver tekster om
hverdagen fra et kvindeligt
perspektiv til toner, der får
tankerne hen på lyden fra
80’ernes og 90’ernes rockmusik i amerikansk collegeradio.
De skizofrene Mimic
Octopus spiller musik,
der både er inspireret af

doom metal og popmusik.
Trioen fra København, der
består af to kvinder og en
transkønnet mand, beskriver selv deres musik som
‘soundtracket til et pyjamasparty arrangeret af Alice in
Chains og Spice Girls med
depression.’
POW - Power of Women
Festival sætter fokus på
værker skabt af kvinder –
og kvinderne bag værkerne
– for at belyse, hvad der
rører sig blandt kvindelige
kunstnere og for at inspirere andre kvinder til at udtrykke sig kunstnerisk.
Koncert med The Bitchwaves, Beach Envy og Mimic
Octopus i forbindelse med
POW – Power of Women
Festival 2019 i kulturhuset
fredag den 8. november
klokken 20:30. Billetterne
koster 50 kroner plus gebyr
på biletto.dk eller 60 kroner
i døren.

Verdens magtbalance ser
ud til at være ved at skifte.
Gennem de seneste 40 år
har Kina haft en økonomisk
vækst uden sidestykke i
verdenshistorien og er nu
det næstrigeste land i verden, kun overgået af rivalen
i en voldsom handelskrig,
USA. I de samme 40 år har
journalist og forfatter Mette
Holm beskæftiget sig med
Asien, hvor hun har fulgt
Kinas udvikling tæt.
Hun kan derfor blandt
andet fortælle om, hvor
landets leder Xi Jinping er i
færd med at føre Kina hen,

hvad Kina laver i Arktis,
hvor længe Kina på den ene
side kan have et kommunistisk ét-partistyre og på den
anden side være benhårde
kapitalister, og hvor længe
den menige kineser vil acceptere ikke at have mere
indflydelse.
Foredrag af Mette Holm
om Kinas magt, agt og virkelighed i det 21. århundrede i
kulturhuset den 20. november klokken 19:00. Foredraget er gratis. Tilmelding til
Bodil Andersen på 30317170
eller boa@brygge.dk.

Mette Holm har gennem sit arbejde som journalist og forfatter fået et nært kendskab til Kina. Foto: Viktor Nilsson
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Genbrug er guld
Af: Mette Frobenius, Erik
Eriksens Gade 2
Jeg kunne læse, at bogskabet ved kulturhuset nu har
fået nyt tag. Tak for det.
Og tak til dem, der tog initiativ til det, og som i det
daglige passer skabet. Det
er en guldgrube af skønne
bøger – og det er også en
fornøjelse at kunne stille
sine egne aflagte bøger
derned og vide, at andre

får gavn af dem. I en tid,
hvor vi smider alt for meget brugbart væk, er bogskabet vejen frem. Som
det lidt popsmart hedder
på engelsk: "Sharing is caring".
I samme åndedrag kunne
jeg også lige sende fine roser afsted til Genbryggen,
der fungerer lidt på samme
måde. Det er også sjældent,
jeg går tomhændet hjem
derfra.

DEBAT

7. november 2019

Natteværternes kamp for
ro i nattelivet fortsætter
Af Cecilia Lonning-Skovgaard
(V), beskæftigelses- og
integrationsborgmester, og
Flemming Steen Munch (V),
gruppeformand, Københavns
Borgerrepræsentation

ningen, da der er brug for,
at natteværterne kan gøre
mere end blot at være dialogskabende.
Vi har gennem flere år

kæmpet for at give natteværter – i form af et kommunalt ordenskorps – beføjelser til at kunne gribe ind
med magt eller bøder over-

Vi kan se frem til mere ro i
nattelivet i Indre By de næste fire år. Det skyldes, at
Venstre har fået afsat penge
til at fortsætte ordningen
med natteværter i Indre
By. Natteværterne er kommunale embedsmænd, som
med en opsøgende dialog er
med til at stoppe spontane
gadefester, larm, trafikstøj
og henkastet affald. Det giver en bedre balance i nattelivet og færre gener for
beboerne i Indre By. Ligeledes vil det være muligt at
afprøve funktionen i andre
bydele som for eksempel
Nordhavn og Islands Brygge. Venstre mener dog, at vi
sagtens kunne udvide ord-

for uromagere i nattelivet,
men det er desværre ikke
juridisk muligt. Venstre arbejder fortsat for, at der bliver givet grønt lys for denne
ordning, da det er en kendt
sag, at politiet ikke har de
fornødne ressourcer til at
gribe talstærkt ind i den
type forseelser, som typisk
hører nattelivet til.

Københavnerne bliver holdt uden for indflydelse
Af teknik- og
miljøborgmester Ninna
Hedeager Olsen (EL)
To omstridte boligkvarterer
skal efter planen skyde op
i København inden længe.
Det ene på Amager Fælled
og det andet på Stejlepladsen i Sydhavnen. Fælles
for projekterne er, at de er
besluttet af et politisk flertal bestående af samtlige
partier på rådhuset på nær
Enhedslisten og Alternativet. Bag lukkede døre og
henover hovedet på københavnerne.
Flertallet tog beslutningen uden inddragelse af københavnerne, lokaludvalg
og grønne organisationer,

og man valgte at ignorere
de mange opråb, der advarede om, at man her vil bygge på værdsatte og fredede
grønne områder. Partierne
lagde sig også allerede dengang fast på, hvor meget
der må bygges, og dermed
hvor mange penge salget af
grundene skal give i kassen
hos By & Havn.
I Teknik- og Miljøudvalget skal vi nu behandle
startredegørelser for begge
områder.
Startredegørelserne sætter de overordnede rammer for udarbejdelsen af egentlige lokalplaner.
Men By & Havn har allerede
udskrevet en arkitektkonkurrence, der afgøres inden
for kort tid, og dermed ser

det demokratiske underskud ud til at fortsætte.
Det ville have været naturligt at lade politikerne blive
enige om disse rammer, inden en arkitektkonkurrence
skydes i gang. Særligt når
overborgmesteren har lovet
en stærk og udvidet borgerinddragelse. Vi bør tage udgangspunkt i de lokale ønsker
i stedet for at binde projektet
op på resultatet af en prestigefyldt arkitektkonkurrence.
I Sydhavnen ønsker de lokale eksempelvis, at et kommende byggeri udstykkes i
små
byggefællesskaber.
Det er ikke det, der lægges
op til i startredegørelsen,
og derfor er der behov for
en ny startredegørelse og

en længere proces for Stejlepladsen, så Fiskerhavnens egenart respekteres.
Når partierne tilsyneladende allerede har lagt sig
fast på blandt andet bebyggelsesprocenter, kan man
frygte, at de heller ikke interesserer sig for input fra
københavnerne.
Det virker som om, at
partierne allerede har givet
håndslag på, hvordan rammerne for byggerierne skal
være, når de har så travlt
med at få lokalplanerne på
plads. Men det nytter ikke
noget at kortslutte den demokratiske proces på denne måde. Når man tillader
sig at planlægge kæmpe
byggerier på fredede natur-

områder, er man i det mindste nødt til at vise hensyn
til de lokale beboere ved at
lytte til deres input. Vi skal
ikke lade os diktere af en ar-

kitektkonkurrence udskrevet af By & Havn – vi skal
lytte til københavnerne og
bruge den tid på processen,
de kræver.

Radisson-udvidelse vil permanent føre til farligt og massivt
trafikkaos i stort boligkvarter
Af: Andelsboligforeningen
Ny Tøjhus 1
På Amager Boulevard har
Radisson Blu planer om
en massiv udbygning af
deres hotel. Vi forudser, at
den foreslåede udvidelse,
bestående af hele to bygninger og en børneinstitution,
permanent vil medføre meget voldsomme og farlige
trafikale og støjmæssige
problemer i den tilstødende
gade. Her ligger vores andelsboligforening AB Ny
Tøjhus 1 med 105 lejligheder placeret, og her bor
rigtig mange børnefamilier,
ældre og unge.
Som situationen ser ud i
dag, er der allerede meget
og tung trafik ned ad vores
vej Weidekampsgade, og
der er massive og lange bilkøer morgen og aften. Disse spidsbelastninger umuliggør en normal afvikling
af trafikken, og vareleveringen til de tilstødende store

kontorbygninger,
blandt
andre Deloitte og KL, giver
kaotiske scener i gaden,
når flere store lastbiler vil

levere samtidig. Cyklister
og gående må derfor løbe
spidsrod mellem de mange
utålmodige bilister, og vo-

res beboere lever dagligt
med massive støj- og forureningsproblemer.
Den påtænkte udvidelse

af Radisson Blu-hotellet
vil øge denne belastning
meget voldsomt. Ifølge tegningerne til byggeriet skal
hele hotellets, børneinstitutionen og den nye kontorbygnings varelevering/
tunge trafik, håndværkere,
renovationshåndtering og
parkering af personbiler i
parkeringskælder fremover
finde sted til/fra Weidekampsgade. Det mener vi
som
andelsboligforening
er en katastrofe. Gaden er
i forvejen ikke gearet til
denne enorme mængde af
trafik.
Cyklistforbundet
har endda listet krydset
ved Weidekampsgade som
særligt utrygt og udsat, og
vi frygter flere højresvingsulykker.
En endnu farligere og
mere
tungt
trafikeret
Weidekampsgade var ikke
med i daværende trafikborgmester Søren Pinds
tale ved rejsegildet af Ny
Tøjhus Kvarteret. Her blev

der tværtimod talt om de
mange rekreative miljøer,
der skulle være til glæde og
gavn for børnefamilierne
– det virker til at være helt
glemt nu.
Som andelsboligforening
og nabo til Radisson Blu
ønsker vi, at området både
forskønnes og åbnes op til
glæde for alle, og har også
forståelse for, at vores nabo
ønsker at udvikle området.
Vi har derfor udarbejdet et
løsningsforslag.
Vi foreslår, at vareindlevering, renovation og anden
tung trafik samt nedkørsel
til den underjordiske parkeringskælder foretages via
Ørestads Boulevard, som
det allerede er i dag. I modsat tilfælde er der meget
stor risiko for, at trafiksituationen i Weidekampsgade
ved vores andelsboligforening udvikler sig til totalt
kaos.
Det kan København ikke
være tjent med som by.

Islands Brygge
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vind for 15.000 kr.
boligindretning

Skab hjemmet sammen
Bestil et gratis Salgstjek inden den 15. december 2019, og deltag i konkurrencen om
15.000 kr. til boligindretning. Så kan du forskønne dit hjem med en behagelig lænestol,
flotte billeder på væggen eller nye puder i sofaen.
Læs mere på edc.dk/vind

C
Drechselsgade 12, 3.th. - 2300 København S

Kvalitetslejlighed med unikke detaljer
Rummelig entré med indbygget skab med kvalitetstræskuffer. Børneværelse med panoramavindue og flot udsigt. Badeværelse med separat bruseniche i glas og væghængt toilet. Forældresoveværelse med walk-in
closet. Snedkerkøkken af mærket Trend. Kvalitetsvalg i form af Quooker
vandhane, vinkøleskab og Siemens hårde hvidevare. Sydvestvendt altan.
Stue placeret separat i den åbne planløsning med god plads. Mulighed
for at leje af p-plads.

5.495.000
Pris
Udb.
275.000
Ejerudgifter/md. 4.535
Brt/nt u/ejerudg. 21.321/19.188
Etage
3
Bolig
113 m2
Rum/vær.
3/2
Opført
2019
Sag
23100500
Kontakt
58587525

Axel Heides Gade 8B, 6.mf. - 2300 København S

Lys 2'er med altan og udsigt til Havnefronten
Man træder ind i en rummelig entré med indbygget skabsplads. Badeværelset fremstår pænt med separat brus, væghængt toilet samt vaskemaskine og tørretumbler. Stue og køkken forbindes i et rum. Her er der god
plads til både sofa og spisebord. Køkkenet er lyst med god skabs- og
bordplads. Fra stuen er der udgang til en skøn stor altan, hvor solen kan
nydes. Soveværelset er rummeligt og har god skabsplads med indbyggede skabe. Ejendommen er beliggende i Bryggens Have, som er opført i
2005.

Pris
3.495.000
Udb.
175.000
Ejerudgifter/md. 2.615
Brt/nt u/ejerudg. 13.903/12.273
Etage
6
Bolig
64 m2
Rum/vær.
2/1
Opført
2005
Sag
23100509
Kontakt
58587525

Her er køberen
til din lejlighed

Har du
boligen?

Har du
boligen?

Har du
boligen?

Har du
boligen?

Har du
boligen?

EJERLEJLIGHED
Par søger 3 værelses på min. 82
kvm. Gerne i nybyggeri og enten
Amager Strand området eller Islands Brygge. Der skal være altan
og udsigt.
Prisniveau: 5.500.000

EJERLEJLIGHED
Køber fra Østerbro søger en 3
værelses ejerlejlighed med udsigt/lys. Gerne åbent køkken og
altan. Område: Gerne Islands
Brygge.
Prisniveau: 6.000.000 kr.

EJERLEJLIGHED
Par søger ejerlejlighed på Islands
Brygge. Min. 3 værelser og
110kvm + 1 badeværelse + gæstetoilet/badeværelse. Meget
gerne elevator og p-plads.
Prisniveau: 6.500.000 kr.

EJERLEJLIGHED
Køber søger en ejerlejlighed på
Islands Brygge med altan og gerne udsigt. Ingen stuelejligheder.
Min. 100 kvm og 3 rum.
Prisniveau: 7.000.000 kr.

EJERLEJLIGHED
Familie søger en ejerlejlighed på
min. 3 værelser og min. 100 kvm.
Beliggenheden skal være på Islands Brygge.
Prisniveau: 7.200.000 kr.

Kunde ID
Kontakt
Telefon

8531683
Dennis Aasted
29909404

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9586108
Line Buus
58587132

Kunde ID
Kontakt
Telefon

8919073
Dennis Aasted
29909404

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9493428
Line Buus
32640706

Kunde ID
Kontakt
Telefon

7936656
Dennis Aasted
29909404

Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
2300 København S
32543254

En del af byens liv
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Musikforeninger

Systuer

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

Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · 9.30-14.30

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

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

Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

Politiske partier

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

Kiropraktorer

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

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
Cphballet Akademi
Njalsgade 23D ·71 55 60 00
www.cphballet.dk · info@cphballet.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

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

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

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

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

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

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

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

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram, Anne-Birgitte
Reersted Andersen, 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

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

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

Fysioterapeuter

Læger

Ejendomsmæglere

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

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

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

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

Gulvservice

Malerfirmaer

Skønhedsklinikker

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Zoneterapi

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

Massører

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

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

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

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

Fodterapi

Computer

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

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

Foreninger

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
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

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

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

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

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

VVS

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00
Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

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

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

Test din viden om
Islands Brygge
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OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. 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 forbeholder sig ret til at redigere opslagene.

3. Bliver hotel-tårnet den højeste bygning I
1. På Faste Batteri grund, modsat KUA i
Njalsgade, er man i gang med at bygge et København?
tårn: Njals Tårn. Hvor højt bliver det, når
a. Ja
det er færdiganlagt?
b. Nej
a. 66 meter
4. Radisson Blu Scandinavia Hotel på
b. 86 meter
Amager Boulevard er indtil videre
c. 106 meter
Bryggens højeste bygning med 86 meter
og 26 etager. Hvornår blev det byggede?
2. På samme grund er der planlagt et hotel,
som bliver endnu højere. Hvilken højde?
a. 1973
b. 1983
a. 69 meter
c. 1993
b. 99 meter
c. 129 meter

(se svarene på side 22)

Få vurderet din bolig
og deltag i Konkurrencen om et gavekort

Gavekort på 15.000 kr.

1. præmie:
Gavekort til Illums Bolighus
Værdi 15.000 Kr.*
2. præmie:
Spaophold på Marienlyst i Helsingør
Værdi 4.000 Kr.*
Vi trækker lod blandt alle de vurderinger
vi har haft frem til 20 december 2019,
vinderne får direkte besked.
*De udstedte gavekort kan IKKE ombyttes til kontanter.

Paulun Amager Paulun Islands Brygge
Tlf.: 32 59 14 07

Tlf.: 32 87 30 80

Paulun Tårnby
Tlf.: 38 42 23 20

Paulun Frederiksberg
Tlf.: 38 41 22 00

Paulun City

Tlf.: 32 83 06 00

Paulun Østerbro
Tlf.: 35 38 14 50
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KIRKE
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Torsdag d. 21. november
kl. 19.00 og 19.45

Torsdag d. 14. november kl. 14.00

Ud og se med HT: Besøg af
studenterpræsten
Sammen med studenterpræst Inger
Lundager tager vi en filosofisk gåtur
langs Bryggens vande. Tilbage
igen i kirken får vi kaffe og kage,

Søndag den 10/11 kl. 11
Højmesse
ved Lars Ahlmann Olesen
Torsdag den 14/11 kl. 17
Ulvetimegudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Temagudstjeneste og
foredrag om sorg.

og Inger vil fortælle om arbejdet
som studenterpræst på Danmarks
største uddannelsesinstitution.
Alle er velkomne.

Søndag den 17/11 kl. 11
Højmesse
ved Michael Krogstrup Nissen

Det handler om sorg, når
studenterpræsterne på
KU inviterer til temaaften.
Gudstjenesten er ved Inger
Lundager, og til foredraget kan
du høre forfatter
Anne Lise MarstrandJørgensen.
Der er gratis adgang, og alle er
velkomne til at deltage i begge
dele.

Torsdag d. 14. november kl. 17.00

Ulvetime – for børn og deres
voksne
Verdens lys - en lysgudstjeneste
for børn og deres forældre.
Efter gudstjenesten er der
fælles aftensmad. Tilmelding til
spisning på kirkekontoret.
(25 kr. for voksne).

Onsdag den 20/11 kl. 17
Fyraftensgudstjeneste
ved Camilla Aggersbjerg
Lørdag den 23/11 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Per Ramsdal
Søndag den 24/11 kl. 11
Højmesse
ved Inger Lundager
Søndag den 24/11 kl. 19.30
Jazzgudstjeneste
ved Per Ramsdal

Foto: Isak Hoffmeyer

Søndag d. 24. november kl. 19.30

Jazzgudstjeneste og café:
Kroner/Cortes/Hinz trio
Torsdagscafé spiller Duke Ellington
Torsdag d. 21.
november kl. 14.00
C.S. Lewis er mest kendt
for sine syv bøger om
eventyrlandet Narnia.
Lektor Bent Bjerring-Nielsen
inviterer os med ind i C.S.
Lewis’ fantastiske verden.
Hans fortællinger har mytisk
karakter og taler lige så meget
til voksne som til børn. Kaffe
og kage 20 kr.

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

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Denne søndag aften byder
Per Ramsdal velkommen til en
stemningsfuld jazzgudstjeneste,
bl.a. med fortolkninger af Duke
Ellington-kompositioner fra hans tre
Sacred Concerts.
Fra 1965 og frem til sin død i 1974
skrev og fremførte Ellington en
række religiøse kompositioner, som

han turnerede med i USA og Europa.
Selv udtalte han, at disse koncerter
var de vigtigste i hele hans karriere.
Trioen består af sangerinden Lise
Kroner, bassisten Thomas Cortes
samt sognets kirkemusiker Simon
Hinz som pianist.
Efter gudstjenesten er der åben
Café i menighedssalen.

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

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

find os på:

www.bryggebladet.dk

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.

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

1. (b). 86 meter. Njals Tårn
kommer til at indeholde 265
boliger og 2.500 kvadratmeter
butikker i stueetagen.

2. (b). 99 meter. Det bliver
Bryggens højeste bygning.
3. (b). Nej. Det bliver Pasteurs
Tårn i Carlsberg Byen.
Boligtårnet bliver på 120 meter.
4. (a). 1973.

Noter

7. november 2019
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.
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Svampe i centrum. Bryggebladet har en læser, med
fornavn Mai-Britt, der elsker
svampe. Hun sender utallige
billeder af svampe til redaktionen. Mon ikke der er andre
der har billeder af svampe
eller efterårsbilleder der siger
”PAF”. Bryggebladet laver
gerne en lille konkurrence
med de bedste efterårsbilleder. Blot send et foto til
redaktion@bryggebladet.
dk med emnefeltet ’efterår’.
Vi udlodder et gavekort til
Rema1000 på Rundholtsvej på 100 kroner, som kan
bruges på svampe, champignoner eller en god flaske vin,
til det bedste billede.

Tekst og foto: Jean Gauthier
Overskudstøj i boksen. Rundt omkring i København er der
indsamlingsbokse til overskudstøj til fordel for Røde Kors’
hjælpearbejde. Vognmanden der hentede tøj i sidste uge
var af den overbevisning af boksene ved Rundholtsvej giver
godt. Det bedste sted, at aflevere gode, brugbare tøj er dog
Genbryggen i Reykjaviksgade. Her går alt overskud tilbage til
projekter til fordel til vores bydel – blot et tip.

Græskar over det hele. Rema1000 på Rundholtsvej havde
en lille tegne-konkurrence i sidste nummer af Bryggebladet.
Præmien var et helvedes masser slik og en Rema1000 lastbil.
Over 50 deltog i konkurrencen. Og der var en del billeder
af græskarlygter. Halloween er en importvare fra USA, men
den har bidt sig fast på Bryggen Syd. Ved rækkehusene ved
Nokken var det en undtagelse, at man ikke havde en skåret
græskar ved indgangen til huset.

Bryggenet følger udviklingen mellem Yousee og
Discovery med henblik på
at sikre, at bryggeboerne
også fremover vil kunne se
Discoverys kanaler.
Hvis det mislykkes for de to
parter at blive enige om en
aftale, vil Bryggenet se på,
hvad der ellers er af muligheder, herunder skift af tvleverandør eller streaming
af de berørte kanaler.

Søndag den 24. november
kl. 16.00 (dørene åbnes kl. 15.30)

Nu bliver der igen julebanko på
bryggen.
Overskud fra spillet går til
kontingentstøtte for HEKLA’s
pigefodbold.
Der er indløbet flotte præmier
fra forretninger og foreninger
på Bryggen og omegn.
Mellem de enkelte bankospil
bliver der underholdende
indslag bl.a. med kendte
kvindelige fodboldspillere.
Gå ikke glip af en gang
hyggelig og spændende førjulhygge på Bryggen, så sæt X i
din kalender.
I håbefuld forventning om
stort fremmøde,
- arrangementskomitéen

Nyt fra bryggenet
Bryggenet følger
forhandlingerne
mellem Yousee
og Discovery

Julebanko i
Kulturhuset

Er der noget galt?

Kundeservice

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside eller i Bolig:nets app.
2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl.
Det kunne jo være, at det
f.eks. blot er dit fjernsyn,
din router eller dit kabel,
der er i stykker.
3. Hvis du oplever internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk.

Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender
dig til Kundeservice.

Læs mere på
bryggenet.dk

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

På telefonen (71 74 23 00)
ydes der personlig betjening mandag til fredag kl.
09:00-20:00.
Du kan også sende en
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

00
0
1
0/
0
0
1
it/s

Mb

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
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: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.
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Dum
dummere
Dupond
og
Dupont
Tintins håbløse
detektiv-påhæng
kørte uelegant i
ring i ørkenen.
Desværre
har vi alle, de
hurtige og de
langsomme
knallerter, den
samme gåen i
ring-systemfejl
– men ikke hos
mange dyr

NATUR

Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Vi mennesker er blevet
tjekket i adskillige forsøg.
Vi går alle i ring, når vi er
faret vild. Man kan være
både højre- eller venstreforvirret, og testpersoner gik,
ofte lidt i venstrecirkler og
så i højrecirkler. Men på
Fælleden eller ude i de store
naturområder rammer man
hurtigt en sti og kommer
hjem i live og glad.

Magnetisk fauna
Listen af dyr, der har magnetisk retningssans og
adfærd, er pænt lang: Monarksommerfuglen, laks,
arktisk terne, bananfluer,
bier, salamander, bakterier,
(brev)duer, bruskfisk, honningbier, myrer, termitter,
ål, tudser og sump- og havskildpadder, mus, flagermus, ræve, rådyr, krondyr,
skalddyr, snegle, hummer,
leddyr og mange flere. Selv
tamhøns, selvom næbkupering måske gør dem dårlige

Kompas i korpus
eller evig ørkenvandring.

til at orientere sig, så køb
økologisk.
Noget tyder på, at en
lang række dyrearter har
en 6. sans i form af magnetoreception – evnen til at
sanse Jordens magnetfelter og derfra orientere sig
om
kompasretningerne,
og hvor man befinder sig
på jordkloden. Om fuglene
har vi vidst i mange år, at
de trækker med magnetisk
sans. Har vist tidligere kort
fortalt, at min kloge bondeven aldrig har set køer
græsse i cirkler. Det er
bevist på Google Earth, at

køer i stort flertal står og
græsser syd/nord.
Ræve
bruger
måske
magnetfeltet til at vurdere
afstand til deres byttedyr,
når de jager. I hvert fald viser studier, at deres jagt er
langt mere succesfuld, når
de peger i retning af magnetisk nord.
Hunde skulle også stå
syd/nord når de tisser/
besørger. Dog skal de ikke
have snor på, når man skal
undersøge det. Det gjorde
jeg på Rågeleje Strand forleden, da man godt må have
hunden uden snor på stran-
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den i vinterhalvåret, dog er
der undtagelser. Trods at
min hund er avlet noget væk
fra stamfaderen ulven, så
stillede den sig op på nord/
syd-aksen og besørgede
smukt sydpå. Ved siden af
sydvendte myrertuer, østbøjede træer af vestenvinden med mere, så kan man
altid vente, til hunden skal,
hvis man er geografisk i
sovsen.

Romers forbandelse
Efter cirka 20 år på Bryggen var jeg for første gang

i Hans Tausens Kirke i sidste uge og hørte herlige
geniale Knud Romer. Hans
forbandelse var, at han gerne ville være poet, og dog
må man synes, at han har
gjort det godt. Kan ganske
gratis tilbyde unge mennesker at forfølge det store
spørgsmål, hvordan den der
magnetisme egentlig virker i dyr. Det er der heldigvis ikke styr på, og mange
gode forskerkarrierer/-forbandelser ligger forude. Vi
mennesker har ret sandsynligt også magnetoreception
indbygget i korpus, men
kan åbenbart ikke rigtig
connecte til den. Tag endelig ud og gå glad i ring i
naturen.

Neumanns Natur

