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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 

Gode nyheder – Vi har åbent, dog med ekstra 
hygiejneforholdsregler. Ring for at bestille en tid

Ring 52900012 i dag for en Gratis salgsvurdering

Vi sælger Islands Brygge - til et fast salær 

David
Lorentzen
Indehaver Islands Brygge
Tlf. 70 254 264
david@minbolighandel.dk Islands Brygge & Ørestad

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

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

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

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

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

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Butik: Kigkurren 8 F, st. · 22 25 26 44
Tirs. & tors. 13 til 18 · purlogpersille.dk

bæredygtigt og moderigtigt 
tøj til kvinder

»
Kulturhuset. Musikken. Tango. 
Fortælle om København som 
turistguide. Synge. Café Intim… og 
fitnesscenter et par gange om ugen.

Jane

»
Jeg savner arbejde. Jeg 
må ikke lave noget. Alt 
hvad jeg har med at gøre 
er lukket. 

Nikolaj

»
Træning, jeg er gammel bokser og 
jeg vil gerne tæske igennem på en 
sandsæk. Jeg savner noget dynamisk. 
Der er ingen musik. Alle sidder stille. 
Musik, barer og restauranter.

Thomas

Hvad savner du?
Bryggebladets fotograf, Ricardo Ramirez, har spurgt en stribe bryggeboere om, 
hvad de savner mest i disse corona-tider  Se flere på side 4 og 17
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GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

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

Spørg oS om 
håndkøBSmedIcIn
Apoteket rådgiver lige fra brugen 
af medicin, både hvordan den 
virker og hvilke bivirkninger, 
du skal være opmærksom på, til 
hvordan du holder dig og familien 
sund og forebygger sygdomme.

Kontakt os  
og få et uforpligtende tilbud

31 53 97 57  
kontakt@lykkepolering.dk  
www.lykkepolering

Find os på Facebook:
facebook.com/LykkePolering

RENE  
VINDUER?

En ny hverdag

Tekst: Jean Gauthier
Foto: Ricardo Ramirez

For Nana, elev i 5.Z og for 
Gustav, far til Gertrud, Ing-
mar og Helga, er de nye ru-
tiner allerede indarbejdet 
i hverdagen. Det er bare 
noget, de har accepteret: 
Ingen spørgsmål, ingen 
klager og ingen tvivl. Det er 
den nye virkelighed.

”Vejledning for gradvis, 
kontrolleret genåbning af 
skoler og fritidsordninger” 
er tørt stof og fylder en hel 
tætskrevet avisside uden 
fotos – skrevet i punktform 
sågar. Det er de færreste 
der læser sådan noget. 
Ikke desto mindre er dette 
dokument med til at skabe 
hverdagen for flere hundre-
de skoleelever på Bryggen 
samt deres forældre og en 
lille hær af lærere, rengø-
ringsassistenter og alle de 
praktiske medarbejdere, 

der er med til at undervise 
og tage hånd om vores 
børn.  

I de to korte interviews 
med Nana og Gustav, hver 
på 10-15 minutter, har vi 
snakket bredt. Men det un-
drer faktisk, at under den 
lille halve times snak har 
ingen af os nævnt ordet 
”corona”, den allestedsnær-
værende virus, der spøger i 
skyggen.

Behov for flere 
lokaliteter
Genåbningen af skole- 
og pasningsordninger er 
blandt de første ændrin-
ger mod en genåbning at 
Danmark. Ved at starte på 
dette område sikrer man, at 
forældrene kan komme til-
bage til arbejdet. Nu er det 
de yngste, der er kommet i 
gang, fra 0. til 5. klasse samt 
vuggestuer og børnehaver. 

Men med de nye regler 
kræves der mere plads, 
mindst dobbelt så meget. 
Og hvis alle børn skal have 
en plads, kræves der nye fa-
ciliteter i en fart.

–  Vi knokler benhårdt på 
at komme derhen, hvor alle 
med behov kan få pasning 
af deres børn – sundheds-
mæssigt forsvarligt og i 
gode pædagogiske rammer. 
Det er en vanskelig opgave, 
fordi kravene til afstand be-
tyder, at vi har plads til min-
dre end halvdelen af byens 
børn i vores almindelige 
rammer. Derfor arbejder 
vi målrettet på at finde nye 
løsninger, og så er vi efter 
en forsigtig start også klar 
til at tage flere børn i deres 
vante rammer, siger børne- 
og ungdomsborgmester 
Jesper Christensen i en 
pressemeddelelse.

Hvis man vil undgå at 
fragte børn på kryds og 

tværs af byen, skal man kig-
ge på egnede lokaliteter i 
nærområdet. Og dem er der 
ikke mange af på Bryggen.

 –  Der er indgået samar-
bejder med eksempelvis de 
almene boligforeninger om 
anvendelse af beboerhuse, 
med større kulturinstitutio-
ner som Tivoli og Parken, og 
ikke mindst er kommunens 
egne faciliteter screenet 
for biblioteker, kulturhuse, 
bemandede legepladser 
med videre, skrives der i 
den selvsamme pressemed-
delelse fra Børne- og Ung-
domsforvaltningen.

Mere plads. Mere rent. Mindre berøring. Mindre 
grupper. Ingen tolerance for sygdom. Selvom 
kravene fra myndighederne til genåbning af skolerne 
er mange, kan de koges ned til disse få punkter.

Alle indgange tages i 
brug. Forældre ingen 

adgang.

” Vi skal vaske 
hænder virkelig 
meget”
Nanna Hammerlund Glæsel 
går i 5.Z. Mens halvdelen af 
klassen er tilbage i klasse-
værelset på skolen, må Nan-
na cykle til fritidsklubben 
længere ud på Artillerivej. 
Hun plejer at følges med en 
veninde fra samme klasse.

– Vi går i skole i klubben og 
ikke på skolen. Vi er delt i to 
grupper med 13 i hver klasse.

For Nana og de øvrige 12 
skoleelever i 5.Z er fritids-
klubben nu blevet til klasse-
værelset om morgenen og 
til klubben om eftermidda-
gen. 4.- og 5.-klasserne på 
skolen startede i mandags. 
De mindre klasser torsdag 
og fredag i sidste uge.

– Vi mødes mellem kl. 8 
og 8.40. Alle skal ikke kom-
me på samme tid. Vi har 
undervisning indtil kl. 12, 
og derefter bliver jeg dér, i 
klubben, meget tit til kl. 16. 
Klubben lukker kl. 16. Det 
er sjovere at være sammen 
end alene derhjemme.

 – Men vi må ikke lege 
med de andre.

Er det meget anderledes 
end før?

 – Ja, vi er meget uden-
for. Vi laver regnestykker i 
kridt på jorden. Vi går tur på 
Amager Fælled. Men vi må 
ikke give hinanden kram. 
Og så skal vi have handsker 
på, når vi leger med bold.

Er det bedre at have un-
dervisning derhjemme eller 
i skolen?

– Det er sjovere at være 
sammen med de andre. 
Men vi skal holde afstand 
til hinanden. Og vi må ikke 
være sammen med de an-
dre fra det andet hold.

Hvad er mindre sjovt med 
de nye regler?

 – Vi skal vaske hænder 
virkelig meget og bruge 
sprit bagefter. Men jeg har 
håndcreme i min taske.

Din egen håndcreme?
– Ja.
Hvad savner du, når du er 

i skolen?
At give kram til mine ven-

ner. Jeg savner også nogle 
fra det andet hold.

Nana: Det er sjovere 
når man er flere.

Læs interviewerne 
 med Nana til venstre 

 og med Gustav på side 3
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www.bryggebladet.dk 

find os på:
Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 15 til 25 minutter

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

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E

R

Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

Vi har åbent som normalt…

… og levere gerne øl og vand, vin og chokolade,  
gratis på Islands Brygge 

måske Danmarks flotteste

GUlVe
Gulvafslibning med  

alle former for behandling

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

onsdag-fredag 15 – 17.30 lørdag 11 - 15 eller efter aftale 
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Bryggens Vask og Rens

Nye åbningstider:  mandag til fredag 12-16 · lørdag 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00  

Priseksempler:
❚ Vinterfrakke ............................................ 310,-
❚ Vinterjakke ..............................................285,-
❚ Skibukser ................................................ 205,-
❚ 1 dyne & 1 pude ......................................299,-
❚ Vask pr. kg ................................................. 70,-

OBS: NYE  
ÅBNINGSTIDER

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeBorde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser  
spækbrætter · bænke · småmøbler 

alt efter dine mål og ønsker

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

onsdag-fredag 15 – 17.30 lørdag 11 - 15 eller efter aftale
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

Hair by DaHl

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

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Book din tid på  
hairbydahl.dk 
lige ved Langebro

”Børnene bliver mere trætte 
– på den gode måde”
Vi har snakket med Gustav, 
møbelsnedker, musiker og 
far til tre børn: Gertrud på 
10 år, som går i 3. klasse, 
Ingmar på 7 år, 1. klasse, og 
Helga på tre et halvt år - hun 
går i børnehave i Krudtug-
len på Artillerivej. 

–  De er meget rolige, der 
er ingen pres, når man afle-
verer om morgenen, forkla-
rer Gustav. Vi må ikke kom-
me ind på skolen, kun op til 
branddøren. Og så skal vi 
holde afstand til de andre.

Jeg kunne se, at der er 
forskellige indgange til de 
forskellige klasser. Skal dine 
børn afleveres på forskellige 
tidspunkter?   

–  Nej. Undervisning for 
begge børn foregår fra kl. 
8 til 12. Børn kommer ind 
på skolens område ad to for-
skellige indgange. Den ene 
fra parkeringspladsen, den 
anden ved åen på skolens 
sydside.

Og hvor mange er de i klas-
sen?

–  Klasserne er delt i to, 
sådan 12-13 elever pr. grup-
pe. De to grupper må ikke 
blandes sammen. De må 
kun lege med det ene hold.

Hvem har bestemt sam-
mensætningen af grupperne? 
Lærerne eller…?

 –  Jeg ved ikke om det 
er tilfældigt, langt de fleste 
i Ingmars klasse har den 
samme fritidsordning. Hos 
Gertrud var der tidligere li-
gesom to grupperinger hos 
pigerne, som er blevet delt 
over. Pigerne er blevet ru-
sket sammen på en ny måde.

Hvordan er undervisnin-
gen? Er det det samme som 
før?

–  Nej. Meget af undervis-
ningen foregår udendørs. 
De skal lave ting som at 
måle træpinde på Amager 
Fælled. Det er meget godt, 
det ikke er november må-
ned…

Hvad med spisning? Hvor-
dan foregår det?

– Vi smører madpakker 
om morgenen. Der er ikke 
”EAT”-ordning lige nu. Kø-
leskabet må ikke bruges, så 
madpakken, blyanter, pe-
nalhuset, alt skal være i sko-
letasken. Og man må ikke 
dele sine ting med andre.

Er skolen en bedre løsning 

end hjemmeundervisningen?
–  Bestemt. Den første 

tid, arbejdede Stine (kære-
sten) hjemme. Hun skulle 
ligesom sørge for undervis-
ning og underholdning om 
formiddagen og svare på 
mails senere. Hun fik dårlig 
samvittighed enten med ar-
bejdet eller på hjemmefron-
ten. Heldigvis er børnene 
gode til at lege sammen, så 
var der lidt tid til at svare på 
mails om eftermiddagen.

Er der noget børnene ikke 
er så glade for?

–  De synes det er irrite-
rende at vaske hænder hele 
tiden. 

Er der ellers noget ander-
ledes nu?

–  Børnene er mere trætte 
nu, hvor de er i skolen. Med 
hjemmeundervisningen var 
der lidt mere tid om morge-
nen. Man behøvede ikke at 
stå op kl. 6.00 om morge-
nen. 

Hvad med information fra 
skolen? Har I fået meget af 
det?

 –  Skolen er kun lige star-

tet, så der har ikke været 
meget tid til at få informa-
tion fra lærerne. Det var 
der mere af, da børnene fik 
hjemmeundervisning.

Gustav: Undervisning 
på skolen fremfor 

derhjemme.  
Foto: Jean Gauthier



4 BRYGGEBLADET   23. april  2020VOxPOP

Bryggebladet  
lander i din 

postkasse igen den 
6. og 7. maj

Deltag i debatten
(deadline for debatindlæg 
er torsdag den 30. april)

»
Jeg savner 
mine venner 
ret meget.

Erika

»
Egentlig ikke så meget. Jeg kunne 
måske savne steder uden alt for 
mange mennesker. Og venner… vi 
venter med at ses. 

Ib
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manent når oplysningerne ikke bruges mere.

Der sælges stadig boliger på Islands Brygge og i Ørestad

David Lorentzen
Indehaver og Ejendomsmægler MDE 
Kontor: 70 254 264 • Mobil: 52 900 012 
david@minbolighandel.dk
www.minbolighandel.dk

FAST LAVT SALÆR

Andelsboliger  
Ejerlejligheder 
Villa/rækkehus 

kr. 29.995,-
kr. 39.995,-
kr. 49.995,-

På trods af Corona og de konsekvenser det har 
medført for os alle, har vi hos Min Bolighandel Islands 
Brygge & Ørestad valgt at ansætte frem for at 
afskedige. Vi er nu et stærkt hold på 3 ildsjæle, der alle 
har en stor passion for boligsalget her på det østlige 
Amager.

Hos os får du ud over et fast lavt salær et nærværende 
og personligt boligsalg. Vi har et stort lokalkendskab 
og gør alt for at du får et trygt og behageligt boligsalg 
fra A-Z. 

Min Bolighandel Islands Brygge & Ørestad

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

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

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

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

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

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

ÅBEN FOR TAKEAWAY
Café Nöa’h åbner op for takeaway 
både via Wolt med udbringning 
eller selvafhentning fra caféen 
i tidsrummet 12.00 til 20.30

NYHED 
Brunch  

TakeAway 
12 til 16

Støt kulturlivet
Pressemeddelelse: Københavns 
kulturpolitikere opfordrer 
københavnerne til at støtte kulturlivet

Når Danmark og hovedsta-
den åbner, skal det meget 
gerne fortsat være med 
teaterscener, spillesteder, 
gallerier, fodboldklubber og 
andre kultur- og fritidsinsti-
tutioner. 

Ikke mindst set i lyset af 
den seneste udmelding fra 
regeringen om, at forbud-
det mod store forsamlinger 
gælder til og med august i 
år. Det rammer nemlig i høj 
grad kulturlivet med dets 
planlagte festivaler, koncer-
ter og forestillinger. 

Derfor går Kultur- og Fri-
tidsudvalget nu ud med en 
klar opfordring til køben-
havnerne: Støt kultur- og 
fritidslivet i en svær tid. Så 
er der nemlig en chance for, 
at det også er der, når byen 
på et tidspunkt åbner igen. 
 – Spillesteder, teatersce-
ner, sportsklubber og man-
ge andre vigtige aktører 
er ekstremt udfordrede i 
den nuværende situation. 
Derfor håber jeg meget, kø-
benhavnerne vil bakke op 
om deres lokale klub, mu-
sikscene, yndlingskunstner 
eller forfatter. Der er også 
brug for et kulturliv efter 
corona, siger kultur- og fri-

tidsborgmester, Franciska 
Rosenkilde (Å). 

Opråbet til københavner-
ne om at støtte kultur- og 
fritidsinstitutionerne er en 
del af en større hjælpepak-
ke, som Kultur- og Fritids-
udvalget på Københavns 
Rådhus har vedtaget. 

Franciska Rosenkilde 
glæder sig over, at et sam-
let Kultur- og Fritidsudvalg 
har bidraget med input og 
står bag hjælpepakken til 
kultur- og fritidslivet.  

SåDAN HJælpEr Du 
KulTur- OG FrITIDS-
lIVET:

n Køb gavekort til teatret, 
biografen eller det lokale 
spillested.

n Undlad at få dine billet-
ter refunderet.

n Køb kunst – gerne lokalt 
produceret.

n Brug koncertbilletter, der 
rækker ud i fremtiden, 
som gave. Til dig selv 
eller en, du holder af. 

n Fasthold medlemskabet 
i din lokale idræts- eller 
kunstforening

udskyd 
store 
flyttedag 

Af Klaus Mygind, 
gruppeformand for 
SF i Københavns 
Borgerrepræsentation

Den 1. maj flytter mange 
københavnske børn fra bør-
nehave til fritidshjem, fra 
vuggestue til børnehave og 
fra barselsperiode til vug-
gestue.

Overgangen fra børneha-
ve til fritidshjem og skole er 
en meget vigtig begivenhed 
for børnene, og der lægges 
mange kræfter i fra med-
arbejderne, så skiftet kan 
foregå trygt og godt.

Lige nu er situationen i 
institutionerne fuldstændig 
anderledes. Der er ikke 
mulighed for at give de nye 
børn en ordentlig velkomst 
og introduktion. Derfor op-
fordrer jeg og SF til, at vi 
udskyder ”store flyttedag” 
til tidligst 1. juni, og at vi 
nu giver børn og forældre 
besked om dette. Jeg tror, 
at det vil være en fordel for 
børnene og lette presset på 
institutioner og skoler.

Der vil være forældre, der 
kommer i klemme her. Det 
drejer sig om de børn, der 
skal begynde i vuggestue 
og hvor deres forældre skal 
begynde på arbejde igen ef-
ter barsel. Men jeg tror, at 
disse forældre helst vil have 
deres børn indkørt i vugge-
stuen på en tryg måde, hvor 
de som forældre kan være 
sammen med deres barn i 
vuggestuen. Det må de ikke 
nu, hvor forældrene skal 
blive udenfor.

Jeg håber, at de øvrige 
partier i Børne- og Ung-
domsudvalget vil være med 
til at tage dette hensyn for 
børnene, forældrene og 
vore medarbejderes skyld.

Knivoverfald  
på Stay
En 29-årig mand fik natten 
til fredag den 17. april fire 
knivstik i brystregionen og 
benene under en fest på ho-
tellet Stay på Hilmar Bauns-
gaards Boulevard.

– Men vi kender ikke 
baggrunden for overfaldet, 

udtalte efterforskningsle-
der Søren Lauritsen fra Kø-
benhavns Politi til Ekstra 
Bladet.

Flere af deltagerne ved 
festen er kendt af politiet.  
 ljg

 

Bolig til 11,75 mio.
Den 43-årige skuespiller 
Dar Salim har for nylig købt 
en bolig på 185 kvadratme-
ter på Bryggen Syd for den 
nette sum af 11,75 mio. kro-
ner. Altan og havneudsigt 
må være en selvfølge. In-

teresserer man sig for kva-
dratmeterpriser koster en 
enkelt kvadratmeter i hans 
lejlighed godt 63.500 kro-
ner  ifølge kendte.dk, som 
har regnet på tallene fra bo-
liga.dk  ljg

Opholdsforbud på 
vej i Havneparken?
Sol og høje temperatu-
rer har fået københav-
nere til at flokkes ved 
de gode opholdssteder, 
heriblandt Havneparken.  
  Det har fået både over-
borgmester Frank Jensen 
og politidirektør Anne Tøn-
nes til at rasle med truslen 
om at udstede et opholds-

forbud flere steder i Køben-
havn. Der peges på især tre 
områder: Islands Brygge, 
Amager Strand og Sandkaj 
i Nordhavn.

I skrivende stund er der 
endnu ikke taget beslut-
ning, om det bliver ved en  
advarsel eller om et egent-
ligt forbud er på vej.  ljg
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Tilbud 2
Futomaki:
6 laks
6 tun

Nigiri:
2 laks
2 grillet laks
2 tun
2 rejer

Tilbud 1

Islands Brygge 81B
2300 København S

Åbnings�der
Alle dage kl. 12-22

Tlf. 43 71 00 00
www.wami.dk

TILBUDSMENUER

13 stk.  98,-

40 stk.  298,-

Forre�er:
2 forårsruller

Tempura:
2 kylling

Uramaki:
8 Alaska

Toppet maki:
8 Deluxe rejer

Forre�er:
3 forårsruller

Uramaki:
4 California
4 Alaska

Nigiri:
1 laks
1 reje

Bestil takeaway fra wami.dk

Stigende frustration hos corona-mistænkt bryggepar

Af Philip Thinggaard
Foto: Privat

I corona-perioden har bryg-
gebo Sigurd Andersen haft 
god tid til at gøre sin båd 
sæsonklar. "Jeg var ret 
overrasket over, at folk nede 
på lystbådehavnen spurgte 
til mit helbred. De må jo 
have læst om det i Brygge-
bladet," bemærker Sigurd. 
Ganske rigtigt har vi i de se-
neste udgaver fulgt Sigurd 
Andersen og ikke mindst 
hans kæreste Cecilie Ot-
zens helbred. Sidst forlod 
vi parret dér, hvor Sigurd 
begynder at få tør hoste og 
svigtende lugtesans. 

Jeg har altså været syg
Da Cecilie Otzen kom 

hjem fra skiferie i østrig-
ske Ischgl, blev hun testet 
negativ for coronavirus. 
Men lige netop på testda-
gen udeblev feberen, så 
usikkerheden nager sta-
dig. Ikke mindst efter nye 
møder med lægerne. "Jeg 
blev kaldt ind til Hvidovre 
Hospital igen, fordi min 
vejrtrækning blev værre og 
værre," fortæller Cecilie og 
slår over i frustration: "Lige 
så snart de så eller hørte, at 
jeg var blevet testet negativ, 
var det som at tale til en dør. 
Så skulle jeg i gang med 
at forklare og overbevise 
dem om, at mine sympto-
mer måtte være Covid19. 
De ved jo godt, at testen er 
upålidelig," nævner Cecilie. 
Hun leger med tanken om, 
at det ligefrem kan være en 

forbandelse at være testet 
sygdomsfri, når man er helt 
sikker på at have haft den. 
De tre rejseveninder teste-
de alle positive. "Vi delte læ-
bepomade og sov i samme 
seng på den tur, så jeg er 
helt sikker på, at vi fik det," 
siger hun.

Jeg er altså rask
I andre situationer skal 
Cecilie Otzen til gengæld i 
gang med at overbevise om, 
at hun er rask. En veninde 
holdt såkaldt afstandsfød-
selsdag i sin baggård. Selv 
om alle holdt afstand, havde 
egen kop og drikkevarer 
med og ikke rørte hinan-
dens ting, var der allige-
vel en gæst med baby, der 
meldte fra. Det var, fordi 
Cecilie var inviteret. "Folk 
bliver mistroiske. Også Si-
gurd har en ven, der ikke vil 
se ham," fortsætter Cecilie. 
Under nedlukningen har 
Cecilie kastet sig over ma-
tematikken for at gøre sig 
klar til videreuddannelse 
men også for at finde orden i 
en verden, der for tiden ikke 
opfører sig efter forudsigeli-
ge mønstre. "Jeg går lissom 
ikke glip af noget derude."

påskefrokost på nettet
Sidst fortalte Sigurd Ander-
sen om begyndende tør ho-
ste og svigtende lugtesans. 

Hosten er væk, men lugt og 
smag svigter stadig i ny og 
næ. Det samme gælder Si-
gurds kondi. "Jeg mærker 
det op ad trapperne," siger 
Sigurd og supplerer: "Og 
normalt er jeg i god form." 
I samme åndedrag vurderer 
han, at det må skyldes an-
det og mere end manglende 
træning på det seneste. Den 
traditionelle påskefrokost 
med vennerne blev afholdt 
over Zoom, hvilket Sigurd 
som programmør tager i 
stiv arm. "Det er ikke op-
timalt at se folk via nettet, 
men jeg vil hellere gøre det 
end ikke at gøre det." 

Corona-mæthed
Som mange andre er Ce-
cilie Otzen og Sigurd An-
dersen ved at være mætte 
af corona. Det gælder ikke 
mindst de mange forvir-
rende udmeldinger om syg-
dom, smittefare og strategi. 
Foruden drømmen om at 
bage kanelsnegle har Si-
gurd de seneste uger helt 
droppet at blive klogere på 
corona-situationen. "Der er 
bare så mange nyheder om 
det, og hver anden nyhed 
modsiger jo den foregåen-
de," bemærker han. I stedet 
finder han opmuntring i 
mediet Verdens Bedste Ny-
heder, der specialiserer sig 
i positive nyheder fra hele 
verden. Cecilie er også let-

tere resigneret, i hvert fald i 
forhold til sommerplanerne. 
Her er en perlerække af mu-
sikfestivaler udskiftet med 
eksamen i Matematik B på 
Gymnasial Supplering. "Ja, 
der røg den sommer," siger 
Cecilie, der dog har gemt 
festivalbilletterne. "De kan 
bruges til næste år. Og så 

gælder det jo om at støtte 
kulturen."

Coronavirus spreder sygdom, men 
også forvirring. Om smittefare, 
strategi og sundhedsmyndighederne. 
Det mærker bryggeparret Sigurd 
Andersen og Cecilie Otzen. De er 
gået fra decideret karantæne til et 
lettere afsondret liv med hinanden 
tæt, men med venner og familie på 
afstand

Ny formel. Mens landet 
lukker ned, lukker Cecilie 
Otzen op for matematik-

ken.



TAK FORDI I 
STØTTER 
LOKALT

MVH
BRYGGENS BUTIKKER

Følg-Like-Del 
bryggensbutikker
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Af Philip Thinggaard

For tiden bruges Amager 
Fælled endnu mere flittigt 
end normalt af bryggeboe-
re og andre københavnere. 
Øens lunger er et åndehul, 
der giver afveksling fra 
de fire vægge i en tid med 
nedlukning og hjemmeka-
rantæne. Det sætter yder-
ligere fokus på naturområ-
dets udviklingspotentiale 
og især overgangen fra by 
til natur. Særligt har bor-
gene ønsket mere tydelige 
indgange til de fredede 
naturområder. Derfor vil 
mange glæde sig over en 
ny bevilling på seks mil-
lioner kroner fra Lokale- 
og Anlægsfonden, der 
foreslår at bruge pengene 
på indgange og samlings-
punkter. Tilbuddet om be-
villing er til behandling i 

Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøudvalg.

Skoleklasser på 
fælleden
I en pressemeddelelse fra 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen hedder det, at de fore-
slåede forbedringer "imø-
dekommer ønsker fra lokale 
brugere som løbere, skoler 
og rollespilsgrupper om 
blandt andet bedre grejde-
poter til at opbevare udstyr, 
flere opholdsmuligheder, 
stenrev og nye træer, der 
forbedrer biodiversiteten 
samt flere nye læringsfacili-
teter". Det bliver med andre 
ord nemmere at bruge den 
københavnske del af Ama-
ger Fælled, samtidig med 
at man beskytter naturen. 
Formålet er især at lave faci-
liteter, så foreninger og sko-

leklasser har bedre adgang 
til ikke bare at nyde naturen 
men også blive klogere på 
den. Det sidste er netop ble-
vet et tydeligt behov i en tid, 
hvor skolelærerne opfor-
dres til så meget udendørs 
undervisning som muligt. 

Arkitekter er i sving
Teknik- og miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen(Ø) 
understreger i en udtalelse, 
at forandringerne vil foregå 
"på naturens præmisser". 
Naturpark Amager er en del 
af fredningsplanen fra 2016 
og kom for alvor på skinner i 
2018, da en arkitektkonkur-
rence om hovedindgange 
og samlingssteder blev ud-
skrevet. Den blev vundet af 
et arkitektteam bestående 
af Møller & Grønborg med 
ADEPT, SNC-Lavalin At-

kins og BARK Rådgivning. 
De har allerede tegnet for-
slag til en ny hovedindgang 
fra DR Byen og et samlings-
punkt ved Havneslusen. I 
sidstnævnte projekt er der 
påtænkt rydning af 500 
kvadratmeter buske til pla-
cering af en trappe, hvilket 
får kritik af lokale fugleen-
tusiaster.

Endelig beslutning 
udsat
 – Hovedindgangen ved DR 
Byen og samlingsstedet 
ved Havneslusen er flotte 
eksempler på, hvordan man 
med et stærkt arkitektonisk 
greb og en grundig bru-
gerinvolvering kan skabe 
tilgængelige natur- og fri-
luftsoplevelser for alle, på 
kanten af storbyen, siger 
Jens Øyås Møller, der er 

udviklingskonsulent ved 
Lokale- og Anlægsfonden. 
Den nye bevilling til yder-
ligere sammenbinding af 
by og natur mangler dog 
endeligt at blive meldt mod-
taget af Teknik- og Miljøud-
valget, hvilket ventes at ske 
i begyndelsen af den kom-
mende uge. 

NATURPARK AMAGER

Nye midler bevilget til indgang 
og samlingspunkt på fælleden
Mange borgere har ønsket tydelig overgang fra by til 
natur på Amager Fælled. Det ønske forsøger projektet 
Naturpark Amager at tilgodese. En ny bevilling på seks 
millioner kroner skal gå til netop en indgang ved DR 
Byen og et samlingspunkt ud for Havneslusen

Indgang ved Dr Byen 
set fra fælleden.  
 
Visualisering: Møl-
ler & Grønborg og 
ADEPT.
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Ny bevilling puster nyt liv  
i strid om Amager Fælled
Ud over at være boltreplads for børn og voksne er Amager Fælled en 
lokalpolitisk kampplads. En ny bevilling på seks mio. kroner til nye 
faciliteter til besøgende deler vandene. Mens nogle betragter tiltagene 
som nyttige indgreb i naturen, ser andre dem som angreb på den

Af Philip Thinggaard

Planer om etablering af en 
hovedindgang til Amager 
Fælled ved DR Byen me-
tro og et samlingspunkt 
ved Havneslusen rykker 
nærmere. I den kommende 
uge bliver det afgjort, om 
kommunen skal tage imod 
en bevilling på seks mio. 
kroner fra Lokale- og An-
lægsfonden. Klaus Mygind 
fra SF sidder i Teknik- og 
Miljøudvalget og stem-
mer for at modtage bevil-
lingen. Læringsfaciliteter 
vil øge interessen og op-
mærksomheden omkring 
Amager Fælled, til gavn 
for naturen i det lange løb.  
 – Vi skal huske på, at områ-
det ved DR Byen, hvor der 
indrettes aktivitetscenter, 
er græsplæner og ikke na-
tur. Ved at gøre dette om-
råde til et sted, hvor man 
kan samles og blive klogere 
på, hvordan man kan bruge 
Amager Fælled, vil det være 
med til at beskytte Fælle-
den. Vi skal passe på Fælle-
den, når vi færdes der.

–  Jeg synes, at man skal 

placere trappen, så den ikke 
gør skade på tjørnekrat-
tene. Trappen er god, for 
så bliver volden ikke trådt 
ned., tilføjer Mygind.

Noget at oplyse om
Det synspunkt deler Steffen 
Rasmussen fra Amager Fæl-
leds Venner ikke, selv om 
han godt kan følge logikken.  
 – Oplysning kræver, at der 
er noget at oplyse om. Den 
beskyttelse får naturen 
ikke med dette tiltag, mener 
Steffen Rasmussen og sæt-
ter planerne i perspektiv:  
 – Som vi ser det, er planerne 
endnu et led i, at man bid for 
bid æder sig ind på Amager 
Fælled." Han betragter toi-
letfaciliteter og læringspa-
villoner på linje med andet 
byggeri på fælleden. Derfor 
giver han heller ikke meget 
for Teknik- og Miljøborgme-
ster Ninna Hedeager Olsens 
forsikring i en pressemed-
delelse om, at disse tiltag 
sker "på naturens præmis-
ser". For Steffen Rasmus-
sen er det en tom påstand.  
 – Den slags bevillinger er 

bevillinger til mennesker 
og ikke til naturen.

Corona understreger 
skrøbelighed 
Under coronakrisen har 
endnu flere københav-
nere end normalt kastet 
deres kærlighed på Ama-
ger Fælled. Steffen Ras-
mussen bruger den dag-
ligt og har bemærket den 
aktuelle massive brug af 
det elskede naturområde.  
 – Men det sætter bare 
yderligere i relief, at det er 
en dårlig idé at bygge boli-
ger til 5000 nye borgere på 
Amager Fælled. I hvert fald 
hvis man vil beskytte natu-
ren.

Noget særligt i 
København
André Just Vedgren er for-
mand for Amager Vest Lo-
kaludvalg. Han hilser de 
nye faciliteter velkommen. 
Blot ville han ønske, at 
man havde lagt toiletterne 
ved DR Byen metrostation 
frem for på den anden side 

af gaden, ved den påtænkte 
indgang til Amager Fælled.  
 – Man bliver nødt til at se 
Amager Fælled som andet 
og mere end en park. Netop 
derfor er det vigtigt, at folk 
kan komme på toilettet, 
blive undervist, mødes i læ 
ved dårligt vejr og den slags, 
siger André Just Vedgren og 
tilføjer, at en flot hovedind-
gang til fælleden også er god 
reklame.

Omstridt trappe
Ud over indgangen ved 
DR Byen skal den nye be-
villing gå til etablering af 
samlingspunkt ved Havne-
slusen. En af de påtænkte 
faciliteter er en trappe, der 
skal bruges som adgang 
til fælleden men også som 
udsigtspunkt og ophold. 
Placeringen af trappen er 
blevet genstand for diskus-
sion, efter at kolonister fra 
den lokale haveforening 
har gjort Teknik- og Miljø-
udvalget opmærksom på, at 
trappens placering kan øde-
lægge vigtigt fugleliv. For 
at bygge trappen skal man 

rydde 500 kvm buskads. 

Fugle i klemme
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen skriver i et notat, 
at buskadset ikke er hjem 
for sjældne eller fredede 
fuglearter. Flere lokale be-
boere mener dog, at den 
vurdering bygger på et 
fejlagtigt grundlag. Man 
skal nemlig forbi i yngle-
sæsonen for at få øje på de 
relevante fuglearter. Klaus 
Heinecke gik turen langs 
buskadset med en fugle-
ekspert fra Dansk Ornito-
logisk Forening 19. april. 
 – Kommunens folk må 
have gået turen i marts, 
hvor fuglene ikke yngler. 

Det gjorde de forleden og 
endnu mere den kommende 
tid, siger Klaus Heinecke, 
der regner med at gå turen 
igen i maj og samle doku-
mentation for de sårbare og 
særligt interessante fugle.  
 – Der må kunne findes en 
løsning, der tilgodeser na-
turen, slutter han.

Havneslusen  
tæt ved H/F Sønderbro.  

 
Visualisering: 

 Møller & Grønborg og ADEPT

Fugl eller trappe. Gransan-
geren er en af de fugle, som 

bør beskyttes ifølge lokale 
fugleentusiaster. Foto: An-

dreas Trepte,  
www.photo-natur.net
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1. Dette nummer af Bryggebladet 
udkommer kun som netavis. Er det 
første gang, vi har lavet et nummer 
af bladet, der ikke udkommer som 
papiravis?

 a. Ja, det er aldrig sket før
 b. Tja, det er måske nok sket en enkelt 

gang

2. I starten af forrige århundrede var 
der luftballoner i Ballonhangaren syd 
for Ballonparken. De blev brugt af 
artilleristerne til at holde udkig. Men 
hvad lavede man i Zeppelinerhallen på 
adressen Islands Brygge 55?

 a. Zeppelinere, selvfølgelig
 b. Bygningen blev brugt som sæbefabrik
 c. Der var maskinværksted for Dansk 

Sojakagefabrik

3. I 1711 rammes København af den 
orientalske byldepest. Her omkommer 

cirka en tredjedel af hovedstadens 
befolkning. Pestkirkegårde etableres 
mange steder i København - også på 
Bryggen. Hvor? 

 
 a. Midt på Vejlands Allé mellem 

vandrerhjemmet og Bella Center 
 b. Ved den store høj på Amager Fælled
 c. På Artillerivej tæt ved politiets 

beredskabsafdeling

4. Sundhedstyrelsen har haft adresse på 
Islands Brygge siden 2003. Hvad lå der 
tidligere på adressen Islands Brygge 67?

 a. Kraftværket der leverede strøm til 
hele Dansk Sojakagefabriks produktion

 b. Det var her, man havde 
klorproduktion på Dansk Sojakagefabrik

 c. Her fandt man både kontorer og 
fabrikshal for OTA solgryn 

FAGREGISTER

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

læger

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

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

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

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

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

Musikforeninger
Klub Soja
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

psykologer
Brian Sebens, Psykolog  
& psykoterapeut MPF  
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

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

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

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

Skoler & institutioner
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388 
www.bbu.dk   e-mail: fcib@fcib.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-
bytte og 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.

Ipad 1 sort 16GB. Klar til brug. Med 

oplader og stik.

Til internet og spil. Pris kun 350kr.

Kontakt : Tlf. 60651163  

eller steen142@hotmail.com


Test din viden om 
Islands Brygge

(se svarene på side 14)

Ipad 2 sort 16GB. Klar til brug. Med 

oplader og stik. Til internet og spil. 

Og kamera. Pris kun 700kr.

Kontakt : Tlf. 60651163 

eller steen142@hotmail.com
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Tekst og foto: Jean Gauthier

KIRKE

HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Test din viden - svar
1. (b). Tja. Nummer 16 den 29. 
september 1994 udkom aldrig. 
Dengang sendt man reprofilm af 
bladet til trykkeriet i Jylland med 
posten. pakken nåede aldrig 
frem til trykkeriet. 
2. (c). Der var maskinværksted 
for Dansk Sojakagefabrik. 
Her arbejdede 100 mand 
med vedligeholdelse af Dansk 
Sojakagefabriks enorme 
maskinpark. Bygningen blev 

flyttet fra Tyskland, hvor den 
sandsynligvis havde været brugt 
til zeppelinerproduktion. 
3. (c). på Artillerivej tæt 
ved politiets bygning. Ved 
”plantehøjen” er formentlig det 
sted, hvor pestkirkegården kom 
til at ligge.
4. (a). Kraftværket, der 
leverede strøm til hele Dansk 
Sojakagefabriks produktion

Foto: Ib Rasmussen

Kære beboere og menighed

Islands Brygges Sogn følger
som resten af folkekirken

regeringens udmeldinger og
myndighedernes anbefalinger.

Foreløbig er gudstjenester og aktiviteter
både i Kirken i Ørestad
og i Hans Tausens Kirke

aflyst til og med den 10. maj.

Det ser ud til, at alle forholdsreglerne i Danmark
er med til at stabilisere

udviklingen af corona smitte.

Nødvendige kirkelige handlinger kan finde sted
med et minimum af deltagere.

Vi opfordrer til, at man udskyder dåb og vielser.

Det er altid muligt at få en samtale
med en af sognets præster

se telefonnumre og e-mail her på siden.

Kirkekontoret og personregistreringen
er lukket for personlig henvendelse

men telefon og e-mail besvares.

Post kan ikke afleveres ved kirkekontoret,
post skal i brevkassen Halfdansgade 6.

Vi kan følges og du kan se nyheder på
www.islandsbryggessogn.dk

www.facebook.com/islandsbryggessogn
www.facebook.com/nykirke

www.instagram.com/kirkenioerestad
www.youtube.com/channel/UCwUvF0AY8kCKTh06DBpPO8w

præster, ansatte og menighedsråd
i Islands Brygges Sogn

23. 4. 2020

KoNfIRmATIoN 2021
Hvis dit barn skal starte i 8. 
klasse efter sommerferien og 
gerne vil konfirmeres, 
så skal I tilmelde jer 
konfirmation via en formular 
på sognets hjemmeside.
Tilmeldingerne åbner 1. maj 
– og fungerer efter ”først til 
mølle” 
Der er plads til 16 på hvert 
hold i Hans Tausens Kirke 
og 10 på hvert hold i Kirken i 
Ørestad.

Konfirmationsdatoerne  
i 2021:

Hans Tausens Kirke, hvis 
du går på Skolen på Islands 
Brygge eller bor på Bryggen:
Lørdag d. 24. april kl.10.00 
og kl.12.00 ved Ghita Katz 
Olsen
St. Bededag, fredag d. 30. 
april kl.10.00 og kl.12.00 ved 
Lars Ahlmann Olesen

Kirken i Ørestad, hvis du går 
på Ørestad skole eller bor i 
Ørestad:
St. Bededag, fredag d. 30. 
april kl.10.00 og kl.12.00 ved 
Rikke Weissfeld
Kr. Himmelfart, torsdag d. 13. 
maj kl.10.00 og kl.12.00 ved 
Rikke Weissfeld

Undervisningen starter i 
efteråret – og vi glæder os til 
at lære jer at kende.
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Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til Islands 
Brygge. Oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

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

Tekst og foto: Jean Gauthier

Sejltur til afveksling
Det lokale bådudlejnings-
firma, GoBoat, som holder 
til tæt ved Langebro, har fået 
tilladelse fra myndighederne 
til at sejle i Københavns 
Havn igen. For at minimere 
risikoen for smitte sejler 
GoBoat dog med færre både 
end normalt. 
- Vi holder antallet på et ni-
veau, så vi rent logistisk kan 
følge med, de nye retnings-
linjer taget i betragtning. 
Vi skal sikre, at grupper af 

gæster ikke møder hinanden. 
Og grundig afspritning af bå-
dene mellem hver udsejling 
tager ekstra tid, siger den 
daglige leder, Sara Kæstel.
Der er dog et par nye krav, 
når man skal ude at sejle:
· Det er kun tilladt at sejle 
med personer fra samme 
husstand. 
· Check-in og check-out er 
rykket udenfor, så gæster 
ikke kommer for tæt på hin-
anden i pavillonen.
· Der checkes kun én gruppe 

ind ad gangen
· Der tages ikke mod kon-
tanter, kun Dankort. Det an-
befales, at sejlturen bookes 
og betales hjemmefra via 
goboat.dk 
· Der anvises udendørs ven-
teområder på Bryggen, så de 
forskellige grupper ikke står 
tæt på hinanden
· Styring af båden anvises af 
crewet på to meters afstand
· Alle berøringsflader på 
bådene sprittes af inden hver 
sejlads

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Ingen 
prisstigninger  
på tv
I de seneste dage har der 
været rapporteret om, at 
Yousee justerer deres priser 
på udgåede produkter for 
enkelte kunder. Dette berø-
rer ikke Bryggenet og vore 
brugere, så vore priser for-
bliver som de var sidste år 
og i første kvartal. Priserne 
kan ses andetsteds i denne 
annonce og på Bryggenets 
hjemmeside.

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjemme-
side eller i Bolig:nets app. 
2. Undersøg, om dine nabo-
er 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 internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kundeser-
vice pr. e-mail eller telefo-
nisk..

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (71 74 23 00) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

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.

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

pas på dit cykellig
Har du en ældre, ekstra cykel 
parkeret på gaden? Tjek den 
lige. Byens Drift er i gang 
med en udlugning af de 
herreløse cykler i bydelen. 
Cyklerne mærkes med tape, 
og brydes den ikke inden for 
30 dage, fjerner kommunen 
de efterladte cykler.

Hvad, nu? Sexlegetøj hitter!
Til tider dumper en presse-
meddelelse ind i vores ind-

bakke, hvor emnefeltet pirrer 
nysgerrigheden. Virksomhe-
den L'Amourbox, der sælger 
sexlegetøj og lingeri, har så 

travlt i disse corona-tider, at 
der har måttet ansættes tre 
nye medarbejdere. Hvorfor 
skulle vi så skrive om det i 

Bryggebladet? Tja, virksom-
heden har adresse på Njals-
gade her på Bryggen. ”Shop 

lokalt” er den lokale handels-
standsforenings motto.

Coronatidslæsning
Når man er hjemsendt og har 
lidt mere tid til læsning end 
normalt, kan man finde på at 
bladre igennem building-sup-
ply.dk. I deres seneste num-
mer kunne man læse, at FH-
Huset (tidligere LO-Huset) 

ved havnen bliver renoveret. 
Det er firmaet Hauge Stål, 
der skal levere og montere 
et nyt stort trappetårn, som 
opføres uden på den eksiste-
rende konstruktion. 
FH står for Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.

HVAD MENEr Du?
DElTAG I 
DEBATTEN
SKrIV TIl 
redaktion@
bryggebladet.dk

BLABLABLA?



16 BRYGGEBLADET   23. april  2020NYhEDER

Corona: Få hjælp til dine praktiske gøremål
Røde Kors har oprettet et 
hjælpenetværk, som kan klare indkøb 
og andre praktiske ting for dem, som 
er afskåret fra at gøre det selv på 
grund af corona-situationen.

Mange er i denne tid af-
skåret fra selv at købe ind, 
hente medicin eller pakke-
post eller f.eks. lufte hun-
den, fordi de er smittet med 
coronavirus, i karantæne 
på grund af mistanke om 
smitte, eller fordi de tilhø-
rer én af de grupper, som er 
i særlig risiko, hvis de bliver 
smittet.

For at komme dem til 
undsætning, har Røde Kors 
oprettet et korps af frivillige 

hjælpere, som kan klare 
nogle af de praktiske gøre-
mål uden for hjemmet.

Og det fungerer, skal vi 
hilse at sige. Én af vore kol-
leger på bladet tilmeldte 
sig tidligt lørdag morgen. 
Før klokken var 10 var han 
matchet med én af netvær-
kets frivillige med bopæl på 
Bryggen, og mindre end en 
time senere havde hun hentet 
indkøbsseddel og penge og 
var taget på indkøb for ham. 

Der er to måder at tilmel-
de sig på, hvis man har brug 
for hjælp. Man kan ringe på 
telefon 35 29 96 60 på hver-
dage mellem kl. 10 og 17. 
Eller man kan tilmelde sig 
via internet på adressen ro-
dekors.dk/corona/hjælp.

Hjælpere søges
Røde Kors søger flere frivil-
lige hjælpere til netværket. 
Er du fyldt 18, og har du tid 
og lyst til at hjælpe, kan du 
melde sig på ovenstående 
telefon elle internetadresse.

Der er udarbejdet faste 
procedurer og vejlednin-
ger for hjælperne og dem, 
der modtager hjælpen, så 
netværket ikke bidrager til 
yderligere smitterisiko.

Ønsker man at støtte 
Røde Kors’ hjælpenetværk 
økonomisk med et valgfrit 
beløb, kan det gøres på in-
ternetadressen rodekors.
dk/stoet.  max

»
Og det fungerer, skal 
vi hilse at sige. Én af 
vore kolleger på bladet 
tilmeldte sig tidligt 
lørdag morgen. Før 
klokken var 10 var han 
matchet med én af 
netværkets frivillige 
med bopæl på Bryggen, 
og mindre end en time 
senere havde hun hentet 
indkøbsseddel og penge 
og var taget på indkøb 
for ham. 

Brygge-pizzaer
til hospitalerne
Personalet på både Amager 
og Hvidovre hospital fik piz-
za leveret til døren af Engin 
fra Bryggens Pizzeria som 
tak for deres store arbejde 
i disse besværlige tider. Det 
gav omtale i Amager Bladet 
og nu i Bryggebladet. Der 
var desuden stor ros fra 
flere på Facebook. 

 - Bryggens pizzeria er 
det bedste eksempel på, 
hvordan man som erhvervs-
drivende forstår at omfavne 
lokalområdet, skrev blandt 
andre Lonni Davidsen på 
Facebook.

Bryggebladet siger også 
tak til Engin og resten af 
holdet i pizzariet lige om 
lidt. Der er nemlig kun 22 
skridte til vores genbo i 
Gunløgsgade.  ljg 

Foto: Ricardo Ramirez
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»
At kunne være på skolen på den 
normale måde og ikke skulle 
læse hjemmefra… og fodbold.

William

»
Ja, fodbold. Og dates. Det 
kunne være fedt, hvis de åbnede 
buret ved legepladsen, så vi 
kunne sparke lidt bold.

Silas

»
Ja, buret. Men jeg glæder 
mig mest til at kunne 
hilse normalt på folk.

Faycal

»
p-E-N-G-E og så kunder. 
Jeg har sat mit hus i 
stand i ventetiden, så det 
er godt at være der. Men 
kunder i butikken vil 
være dejligt.

peter

»
Vi savner læserindlæg.

Send en e-mail til: 
redaktion@bryggebladet.dk


