Fremtid

Fortid

Et genåbnet kulturliv, skoleaktiviteter på tværs af klasser og
årgange, opbakning til det lokale butiksliv og flere kunstgræsbaner. Otte lokale aktører fra Islands Brygge giver deres bud
på, hvad 2022 vil byde på, hvilke projekter og aktiviteter de
selv barsler med, og hvilke forhåbninger de har til det kommende år på Bryggen.

Hvornår blev bydelen Havnestaden indviet? Hvornår lukkede medborgerhuset Gimle? Hvad blev der af børnehaven
Anna Poulsens Minde? Og hvad kostede en giraf-øl på Café
Isbjørnen for 30 år siden? Bryggebladet har været en tur i
arkivet og genopfrisker Islands Brygges nyere historie i en
stor nytårskviz.
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side 13
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Sange og samarbejde
Kristina Holgersen er en kunstner med holdning. Til kulturpolitik, til tidens
tendenser og til hendes fag sangskrivning. Solosangerinden og bryggeboen har
desuden sans for det gode samarbejde. Senest på en nytænkende koncertturné
med succesforfatteren Leonora Christina Skov

Side 6

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
INVITATION
TIL DIG

INVITATION

Vi vil gerne invitere dig indenfor til en snak om dine boligdrømme!

Sweet-Homes
gerne
invitere
dig
indenfor
Måske drømmer vil
du om
en villa i byen
eller et lille hus
på landet?
En større
lejlighed
eller måske
en mindre?
til en snak
om
dine
boligdrømme!
Vi kan sælge din nuværende bolig om det er en ejerlejlighed,
Vi kan sælge
dinandelslejlighed
nuværende
bolig, om det er en
eller villa/rækkehus.
ejerlejlighed, andelslejlighed eller villa/rækkehus.
Kig ind og del dine drømme med os og
os dele vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.
Kig ind og delladdine
drømme med os og lad os dele
vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.
Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen?

Skal vi gå
mod
nye
boligdrømme
sammen?
Besøg os
i butikken
eller på
vores hjemmeside sweet-homes.dk
Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk
Kærlig hilsen
Sweet-Homes v/ Maria Schlichting
Kærlig hilsen Sweet-Homes
v/ Maria Schlichting

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting – tlf 24 64 07 88 eller besøg os på sweet-homes.dk

Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge

Hudpleje & Skønhedsklinik
HosAmal.dk
• CND Shellac
• Ansigtsbehandlinger
• Spa pedicure & manicure
• Oxygen ansigtsbehandling
• Diamant peeling
• Voksbehandlinger
• Brudeopsætning
• Gavekort
HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136

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

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

Hundeluftere leder efter fritløbsområde

Leder: Andreas Kirkeskov

Med Amager Vest Lokaludvalg i ryggen leder en gruppe hundeejere
på Bryggen efter et sted, hvor de kan lade deres hunde løbe frit.
Drømmeplaceringen i et hjørne af Amager Fælled er ifølge kommunen en
mulighed, men tidligst fra 2024

Tal Bryggens sag
redaktion@bryggebladet.dk

Når nærværende avis rammer
gaden, er det ved at være sidste
chance for at stille op til valget til
Amager Vest Lokaludvalg. Københavns Kommunes 12 lokaludvalg er
rådhusets demokratiske forposter,
hvor lokale kræfter og viden bliver
bragt i spil og brugt til at præge
de beslutninger, der bliver truffet i
borgerrepræsentationen og de politiske udvalg.
Lokaludvalget bliver jævnligt og løbende bedt om
at komme med input til verserende sager, som når der
for eksempelvis skal vedtages nye lokal- eller kommuneplaner. Derudover rejser lokaludvalgene også selv
sager og har generelt både politikerne og embedsværkets ører.
Blandt andet derfor er det vigtigt, at så mange bydele som muligt, inden for lokaludvalgets område, er
repræsenteret; ikke mindst vores egen. Der sidder
allerede adskillige bryggeboer i Amager Vest Lokaludvalg, men der er plads til flere og nye medlemmer
bringer nye idéer og perspektiver med sig.
Hvis du sidder derude og har en holdning til din bydel, så er lokaludvalget et godt sted at udtrykke den.
Det kan være, at du mener, at det er på tide at gøre noget ved trafikken på Artillerivej eller på gaden Islands
Brygge. Måske er du træt af, at der er for få parkeringspladser i gadeplan. Måske synes du, at der er for
mange. Hvis du brænder for begrønning, kærer dig om
kulturlivet eller har stærke synspunkter om cykelstier,
så skal der herfra lyde en klar opfordring til at stille op
til Amager Vest Lokaludvalg. Fristen er først den 14.
januar, så der er endnu et par dage at løbe på.
Hvis du er i tvivl om, hvordan lokaludvalget arbejder
eller hvem det samarbejder med og hvordan, så producerede Bryggebladet før jul, i samarbejde med Ørestad
Avis, et tillæg om udvalget, der stadig kan findes på
bryggebladet.dk i blad nummer 21 i 2021.
Har du ikke lyst til selv at gå ind i lokaludvalgets
arbejde, så har du stadig mulighed for at vælge hvem
der så skal, når valget bliver afviklet digitalt den 14-28
februar.

find os på:

www.bryggebladet.dk

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
Udgiver: Bryggebladet

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

En gruppe tobenede bryggeboer har sat sig for, at
Islands Brygge skal have et
fritløbsområde til de firbenede bryggeboer, der i dag
skal helt til Ørestad for at få
lov til at smide linen og løbe
frit omkring. Derfor tog
‘hundefolket’ med Valérie
Severin i spidsen i efteråret
kontakt til Amager Vest Lokaludvalg, der kunne se behovet og derfor var indstillet på at hjælpe med at finde
et egnet område.
Hundefolket og Lokaludvalget fik hurtigt udpeget et
areal på Amager Fælled tæt
på Artillerivej som et muligt emne. Arealet ligger i
forlængelse af Københavns
Politis politihundesektion,
der i dag ligger på den
grund, hvor det ridende politi havde hjemme i sin tid.

Hunde i snor
Dén idé var Teknik- og Miljøforvaltningen
umiddelbart med på. Men selvom
det måske lyder som en
formssag at få indhegnet et
naturareal, så er Fælleden
som bekendt fredet. Og i
fredningen fremgår det, at
“hunde skal føres i snor”.
Det oplyser Teknik- og
Miljøforvaltningen i et
fagligt notat som svar på
en henvendelse fra Amager Vest Lokaludvalg om
arealet i november sidste
år. Forvaltningen går i notatet også opmærksom på,
at området bliver forvaltet

gennem en udviklingsplan,
der blev lavet i 2016, og som
er ved at blive forlænget til
2024. I den plan er området
udlagt til skolehave, hvilket
forvaltningen erkender i
notatet næppe bliver realiseret, eftersom en stor skolehave er på vej lidt længere
nede ad Artillerivej.

Lange udsigter
Ikke desto mindre mener
forvaltningen, at området
godt kunne fungere som
fritløbsområde for hunde.
På sigt.
“Forvaltningen anerkender imidlertid, at der er et
stort behov for friarealer
til hundene i lokalområdet,
og vurderer samtidig, at
det udpegede areal umiddelbart godt kunne være
velegnet til placering af et
fritløbsområde til hunde.
Det vil derfor være et op-

Nyt kviktestcenter
på Fisketorvet
Nyt coronakviktestcenter er åbnet, et
stenkast fra Islands Brygge

lagt forslag til den næste
revision af udviklingsplanen for Amager Fælled,
hvor Amager Vest Lokaludvalg vil blive inviteret til at
sidde med i parkbrugerrådet”, skriver forvaltningen
i notatet.

Atp-plænen
Selv hvis områdets anvendelse bliver ændret til fritløbsområde i 2024, så skal
der herefter også søges og
gives dispensation fra fredningen.
En pointe som Jan Oster,
der er formand for Islands
Brygges Lokalråd og suppleant i Amager Vest Lokaludvalg, fremførte, da
fritløbsområdet blev drøftet
på et møde i Lokaludvalgets
arbejdsgruppe for Fysisk
Plan i december. Ifølge ham
må hundefolket og Lokaludvalget enten væbne sig med
Det er blevet en lille smule
lettere for bryggeboer at få
en kviktest for covid-19, efter at Copenhagen Medical
har åbnet et nyt kviktestcenter på Fisketorvet. Den
infamøse
næsepodepind
er nu kun en kort gå- eller
cykeltur over Bryggebroen
væk.
Testcenteret ligger inde

Det vildtvoksende areal
bag Københavns Politis
Politihundesektion kan
ende som fritløbsområde for Bryggens hunde.
Men først om flere år.

tålmodighed eller se sig om
efter et andet egnet areal. I
samme åndedrag påpegede
han, at en stor græsplæne i
Sturlasgade ligger åben og
uudnyttet hen.
Græsplænen
tilhører
pensions- og administrationsselskabet atp, der også
ejer de tilstødende kontorbygninger, og som afviser
idéen.
Den indgår som en del af
ejendommens areal, herunder for lejerne i ejendommen, og kan ikke disponeres til anden side, oplyser
kommunikationschef Kirsten Meyer.
i selve shoppingcentret i
butik 02.14 og har åben alle
hverdage fra 08:00-20:00
og i weekender fra 10:0018:00. 
– AK47

Se oversigt over testcentre og aktuelle køtider på
cphmed.com
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Pure Tea e-butik
Økologisk te af rene teblade uden tilsætning
af aromastoffer importeret fra Kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13
og gratis te-smagning første og sidste
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale.
Pure Tea Copenhagen - Islands Brygge 63 A 3th - 2300 KBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

Sæt stort kryds
i kalenderen!!
Slagterens Smørrebrød &
Delikatesse, er mere end blot
en slagter og smørrebrødsforretning. Vi elsker traditioner og
lave hyggelige arrangementer
for børnene i vores lokalområde.

Lørdag den 26. februar, afholder vi et hyggeligt fastelavns
arrangement, med fastelavnsboller og præmie til det bedst
udklædte barn.
Følg os på Facebook og Instagram, Slagterens Smørrebrød
& Delikatesse samt slagterenssmoerrebroed, hvor vi snart vil
beskrive mere.

Man.- Fre.: 9.30-17.00. Lør.: 09.00-14.00.
Leifsgade 17, 2300 København S. Telefon: 93 99 11 89
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Nyt drikkeskur næsten klar

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
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os for etud,
uforpligtende
tilbud. Brygge.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller
Påskeæg
gratis
på Islands

Påskeæg eller...

Den nye pavillon, der skal erstatte drikkeskuret på Artillerivej, er klar til
overlevering i slutningen af januar, hvorefter skurets brugere kan gå i gang
med at flytte ind
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Allerede i starten af marts
kan brugerne af drikkeskuret på Artillerivej tage
deres nye værested i brug.
Den nye pavillon, der blev
ankom til matriklen i efteråret, er nemlig næsten
færdigmonteret og forventes klar til aflevering i slutningen af januar. Herefter
er der sat cirka en måned
af til, at brugerne kan flytte
ind og gøre pavillonen til
deres egen. Den endelige
ibrugtagning er planlagt til
starten af marts.

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

P

Skur 2.0
Det oprindelige drikkeskur
har ligget uforstyrret på
græsarealet ud til Artillerivej i årevis, men fik pludselig en masse naboer, da
det blev besluttet at bygge
en ny daginstitution, et plejehjem og en skolehave på
arealet. Der var imidlertid
stor enighed om, at skuret
skulle have lov til at blive
på grunden, på trods af de
mange nye byggerier. Der
blev tilmed sat penge af
til en opgradering af drik-
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➜
keskuret i form af den nye
pavillon. Den gamle røde
skurvogn, der har gået i arv
fra blandt andet boldklubben Hekla, havde unægteligt set bedre dage. Og med
den nye pavillon var der
blandt andet mulighed for
at etablere kloakering og
give brugerne mulighed for
både at bade, vaske og lave
mad.

Selvbyggere
Når pavillonen er afleveret
i slutningen af januar, får
brugerne mulighed for at
sætte deres præg på rammerne og gøre stedet til deres eget. Et ønske de har udtrykt gennem hele forløbet
omkring den nye pavillon.
De vil blandt andet male
træbeklædningen rød, så

Brugerne af drikkeskuret på Artillerivej
ser frem til snart at
kunne tage deres
nye, opgraderede
værested i brug.

Four Wednesday evenings exploring the lives, thoughts,

Naturlig og sund livsstil
for dig og din familie

and songs of Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard,
ZENZ’ behandlinger har fokus på
sundhed og naturlig skønhed.

CHRISTIANS KIRKE, STRANDGADE 1, COPENHAGEN

ZENZ tænker på hele din families
sundhed og undgår skadelige og
allergifremkaldende ingredienser.

January 26th, 6 p.m. - 9.30 p.m.
Hans Christian Andersen
- by Rev. Sankt Pauls, Ph.D., Kathrine Lilleør

ZENZ’ produkter er naturlige,
veganske og økologiske samt
cer tificeret af Svanemærket og
AllergyCer tified.

The speak of this evening will unfold the
existential perspectives in some of the most
loved fairytales of the famous Danish writer,
Hans Christian Andersen.

Gavekort*

til salon forkælelse
kr. 200,-

Programme:
Presentation by Kathrine Lilleør
Group discussion
Sharing of the thoughts and reflections
from the group discussions over a light
treatment of tapas and wine.

Islands Br ygge 79 F .KBH. S
Book tid på www.zenz.dk
eller ring på tlf: 32 9 6 43 43
*Dette gavekor t gælder til
behandlinger hos ZENZ på Islands
Br ygge 79F t.o.m. 31/1/2022.
Gavekor tet kan ikke kombineres
med andre tilbud eller rabatkor t
eller omby ttes til kontanter.
Max 1 gavekor t pr. kunde.
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Credits
H. C. Andersen:
SMK OPEN/National Gallery of Denmark
Kathrine Lilleør: Les Kaner

LA

Price: 60 kr.
Final sign up for participation: January 23rd
Buy your ticket at www.christianskirke.dk

NOR
D

Host and moderator:
Rev. Christians Kirke, Pia Søltoft.

HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

Kr. 785,64 /md.
Kr. 1.414,13 /md.

Depositum for adgangskort: kr. 625,Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse.
De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2022

den matcher Ballonparken,
og tilplante den lille have
omkring pavillonen.

and N. F. S. Grundtvig.

Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

GREAT DANES
IN THE GOLDEN AGE

PARKERING

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,
2900 Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

Nyheder
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Fælledby-direktør: Klagenævnenes
afgørelse var den bedste julegave,
vi kunne få
Byggeriet på Amager Fælled går nu i gang igen, efter at to klagenævn
i december afviste Danmarks Naturfredningsforenings og Amager
Fælleds Venners klager over byggeriet, og byretten kort efter ophævede
byggeforbuddet på arealet. Administrerende direktør i Fælledby P/S Erling
Thygesen ser frem til at få gang i maskinerne igen
Nedrivningen af
vandrehjemmet på
Amager Fælled er
gået i gang igen.

gang i en pressemeddelelse
og kaldte ved samme lejlighed sagen for ‘principiel’.
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A
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

PA T E R

Erstatning
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S
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T
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ursula Bach
redaktion@bryggebladet.dk

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk
find os på:

www.bryggebladet.dk

– Vi er allerede i gang igen.
Vi har genoptaget nedrivningen af vandrehjemmet
og er gået i gang med at
klargøre resten af området,
fortæller administrerende
direktør i Fælledby P/S Erling Thygesen og tilføjer:
– Fordi vi blev bedt om at
stoppe øjeblikkeligt, er der
en masse materiale, blandt
andet fra vandrehjemmet,
som vi ikke nåede at køre
væk, og som vi derfor nu er
nødt til at smide ud, fordi
det ikke længere kan genbruges. Det er vi naturligvis
rigtigt ærgerlige over, da
ambitionen er at genbruge
så meget fra det tidligere
vandrehjem som overhovedet muligt.
I august standsede alt
arbejde på byggefeltet på
Amager Fælled brat, da
byretten afgjorde, at en klagesag mod byggeriet havde
opsættende virkning. Derfor måtte der ikke arbejdes
videre, førend klagesagen
var færdigbehandlet af henholdsvis Planklagenævnet
og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den 14. december kom så afgørelsen, der
afviste samtlige af de klagepunkter, som Danmarks
Nat ur f red n i ngsforen i ng
havde fremsat. Få dage senere blev byggeforbuddet
ophævet.
– Det var fantastisk. Det
var den bedste julegave, vi
kunne få, fortæller Erling
Thygesen, der nu ser frem
til at genoptage arbejdet.
– Vi skal i gang med at
hegne krattet mod nordøst
ind, og så skal nogle geoteknikere ud og kigge på den
jord, vi allerede har kompri-

meret og den rene jord, vi
har kørt til. Vi havde komprimeret en del og kørt nyt
jord ud, men det har ligget
og er blevet vådt i efterårsog vintermånederne, så nu
skal vi have kigget på det
igen.

Kæmpekran kommer
igen
Ifølge Erling Thygensen var
cirka 75 procent af jordkomprimeringen af det lysåbne
areal, der af mange også
kendes som Lærkesletten,
færdig, da arbejdet blev
standset. Det betyder, at de
enorme maskiner, der arbejdede på byggefeltet sidste sommer, vender tilbage
for at gøre arbejdet færdigt.
– Vi havde nogle af de
største maskiner i Europa
oppe. En af dem blev sendt
retur umiddelbart efter byggestoppet, fordi det var dyrt
bare at have den holdende.
Men den kommer tilbage,
når jorden er klar i løbet af
foråret og sommeren, forklarer Erling Thygesen og
tilføjer:
– I sidste ende er det pensionsopsparernes og skatteborgernes penge, vi investerer for, så vi har en opgave
med at begrænse omkostningerne mest muligt.

2 eller 25 millioner
Erling Thygesen ønsker
ikke at sætte kroner og
øre på, hvor meget det har
kostet Fælledby P/S, at arbejdet har stået stille i mere
end fire måneder. Men han
påpeger, at Fælledby i forbindelse med sagen i byretten fremsatte krav om en
sikkerhed på 25 millioner
kroner. Dét beløb gik byretten ikke med på, men pålag-

de Amager Fælleds Venner
at stille to millioner kroner
i sikkerhed. Det lykkedes
fælledvennerne at indsamle
beløbet på få dage, hvorefter byggestoppet blev effektueret.
Slår de to millioner kroner
til?
– Det slår på ingen måde
til. Lige nu er det svært at
sige, hvad det præcist ender med at koste os. Blandt
andet fordi der er en del materialer fra vandrehjemmet,
som vi ikke kommer til at
genanvende, og fordi vi endnu ikke har overblik over,
hvor meget jordarbejde vi
må gøre om.

Ses i retten
Fælledby P/S besluttede
i slutningen af august at
kære byrettens afgørelse.
Planklagenævnet
havde
nemlig, kort før byrettens
traf sin afgørelse, meddelt,
at de verserende klagesager ikke betød, at arbejdet
på Fælleden skulle standse.
Men ifølge Fælledby P/S
indgik dén vurdering ikke
i sagen i byretten, som
herefter traf den modsatte
beslutning. Nemlig at byggearbejdet skulle standses.
– Fælledby P/S har hele
tiden udviklet området ved
Amager Fælled efter de forskrifter og vejledninger, vi
har modtaget fra kommunen og Miljøstyrelsen. Alligevel er vi nu endt i limbo
mellem de tilladelser, vi har
fra kommunen, og byrettens kendelse. Derfor skal
sagen prøves i landsretten,
så vi – og andre bygherrer –
kan være helt sikre på, hvad
vi må, og hvad vi ikke må,
både i nuværende og fremtidige byudviklingsprojekter,
skrev Erling Thygesen den-

Hvorfor vil I stadig føre denne sag, når nu klagenævnene
har givet jer medhold?
– Vi kærede sagen, fordi
vi var uenige i byrettens afgørelse. Men vi gjorde det
også af principielle årsager.
Vi var fanget som en privat
udvikler, der blev stævnet af
en NGO på baggrund af et
forhold mellem to myndigheder. Hvis det er myndigheden, man er uenig med,
så virker det forkert, at man
sagsøger os som privat aktør, forklarer Erling Thygesen og tilføjer:
– Jeg håber, at landsretten underkender byretten,
og at de vurderer, at Amager Fælleds Venner har et
erstatningsansvar. At man
ikke bare kan lægge sag an,
stoppe så stort et projekt og
så regne med at vi som udvikler selv dækker omkostningerne, når det viser sig,
at klagerne tog fejl.
Amager Fælleds Venner
har også kæret byrettens
afgørelse, fordi de er uenige
i beslutningen om, at der
skulle stilles en garanti
på to millioner kroner. De
henviser i den forbindelse
til Århuskonventionen, der
skal give NGO’er let klageadgang på miljøområdet.
Begge sager skulle behandles i Østre Landsret
torsdag og fredag i sidste
uge, men i forlængelse af
Byrettens ophævelse af
fogedforbuddet, ændrede
Landretten retssagen til
et forberedende retsmøde
mellem parternes advokater og dommerne.
– Landretten konstaterede, at kæresagen havde
mistet sin aktualitet og oplyste samtidigt, at de som
udgangspunkt ikke ønskede at behandle en eventuel
erstatningssag. Denne bør i
stedet i givet fald føres i Byretten. Vi har valgt at følge
Landsrettens anbefalinger
og overvejer nu at anlægge
et civilt søgsmål for at få
afprøvet dels det principielle spørgsmål, om vi var
den rette at sagsøge, dels
spørgsmålet om sikkerhedsstillelse og erstatning,
siger Erling Thygesen.
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Solist med blik for det
gode samarbejde
Sangerinden Kristina Holgersen går sin egen vej som
solokunstner. Det gør hun blandt andet ved at finde
sammen med kunstnere fra andre kunstretninger.
Senest har hendes musikalisering af forfatteren Leonora
Christina Skovs succesfulde erindringsbøger skabt omtale.
Holgersens dybe engagement i kulturpolitik var grunden
til, at vestjyden i sin tid havnede på Islands Brygge
"Jeg elsker Islands
Brygge. Tæt på vand,
natur og indre by. Og
naturligvis Hovedbanegården, da jeg
rejser meget med
tog til Aarhus," siger
Kristina Holgersen.

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

– Da jeg stadig boede i
Aarhus og kom på Islands
Brygge, var der noget magisk og storbyagtigt over
at stå ved kulturhuset og se
ud over vandet i aftenlyset,
siger sanger og sangskriver
Kristina Holgersen.
Børnefamilien blev forelsket i Islands Brygge og
flyttede ind i en lejlighed på
Svend Aukens Plads.
Kristina Holgersens karriere er bredt funderet i
dansk kulturliv med alt fra
kulturpolitik og bestyrelsesarbejde til undervisning
og forskning i kunst.
– Men sangskrivningen
er kernen og omdrejningspunktet, forklarer den
48-årige musiker over en
cappuccino på Il Buco i de
gamle pakhuse på Bryggen.

sen ikke leve af sin musik
alene. Derfor er hun taknemmelig over sin stilling
som adjunkt ved sangskriveruddannelsen på Det
Jyske Konservatorium i
Aarhus. Derfor rejser hun
stadig meget mellem København og Aarhus, blot
den anden vej.
– Jeg er super privilegeret med en halvtidsstilling,
hvor jeg kan undervise og
lave projekter i min hovedmetier, samtidig med at jeg
udgiver ved siden af.

Forsker i
sangsamarbejde

Hovedstaden trak
I 2016 flyttede hun fra Aarhus. Kristina Holgersen sad
meget i tog til og fra musikfaglige aktiviteter og møder
i København. Især rollen
som formand for Statens
Kunstfonds
Legatudvalg
for Musik trak mod øst. Her
skulle hun løbende holde
trit med den nyeste musik
og sikre, at statens frie midler til kunsten kom de rigtige steder hen.
– Lige nu repræsenterer
jeg ikke nogen kulturel organisation. Jeg bruger faktisk tiden til at kigge indad
og pleje den udøvende del,
fastslår Kristina Holgersen
oven på et par intense år.

Turné med
succesforfatter
Som udøvende musiker er
hun optaget af litteratur og
har blik for tekstens rolle i
den gode popsang. Hun har
lagt musik til prosaisten
Helle Helle og digteren Ursula Andkjær Olsen samt
sunget fordanskede versioner af punkpoeten Patti
Smiths sange. Senest har et
samarbejde med succesforfatteren Leonora Christina
Skov kastet albummet Kapow Goodbye (tak & undskyld) af sig.
– Krydsningen mellem
Leonora og mig er, at hun
elsker musik, og jeg elsker
litteratur, siger musikeren.
Mødet mellem de to
kunstnere var så vellykket, at det kastede både
et album og en danmarks-

turné af sig. De optrådte
med en nyskabende vekselvirkning mellem sange
og foredrag.
– Det gav super meget
opmærksomhed at arbejde
sammen med Leonora, og
både pladen og turneen blev
godt modtaget, siger Kristina Holgersen.

Tekstnær sangsmed
I litteraturen finder hun
inspiration fra længere og
mere episke forløb end det,
en almindelig sangtekst
skrevet fra bunden kan tilbyde. Som sangsmed inviterer hun de store fortællinger ind i musikken.
– Jeg kan sidde med en
bog og sige "okay, det hér
er fedt, det taler til mig".
Men hvis det så samtidig er
almengyldigt, skriver jeg
musik ind i det, siger sangskriveren om sin måde at
bearbejde tekster på.
Både formålet og fremgangsmåden er at lade
sproget "diktere forløbet i
sangen". På den måde går
sangteksten dybere end en
række ord klistret på en god
popmelodi.
– Jeg vil gerne prioritere
teksten, så den ikke bare

bliver et appendiks til melodien.

Pop med kant og
budskab
Kristina Holgersen betegner
sine sange som art-pop. De
tænksomme og originale
tekster har rødder i popsangen. I teksterne på albummet
Ny start fra 2019 tager den
48-årige bryggebo fat på sin
generations frihed og den
rastløshed, der følger med.
– Det hedder sig jo, at alt
er muligt. Med SU-støtte
kan du tage en universitetsuddannelse, hvis du kommer fra et ufaglært hjem,
bare for at tage et eksempel,
siger hun.
Hun beskriver straks den
pris, der kommer med denne "kulturelle frisættelse".
– Men vi bliver også rodløse i vores måde at se os
selv og omverdenen på.
Jeg tror, at frygten for at gå
glip af noget er kommet for
at blive. Det kan desværre
være stressende for mange.

Succes med band
I 2000'erne gik Kristina
Holgersen ikke glip af ret
meget. Som forsanger i

bandet Emotions havde
hun succes med radiohits
og turneer i blandt andet
Tyskland. Faktisk fik de så
meget medvind, at bandet
måtte lade sig omdøbe til
Girl In the Moon for ikke
at blive forvekslet med den
gamle amerikanske soulgruppe The Emotions.
– Det var en god periode,
også kommercielt. Vi ville
jo være verdensstjerner.
Som så mange andre
kunstnere blev Kristina
Holgersens orkester ramt af
store omvæltninger på musikmarkedet i første halvdel af 2000'erne. Pludselig
var der skiftet så meget ud
i branchen, at bandet mistede altafgørende kontakt
til markedet.
– I 2004 besluttede jeg
mig for, at hvis jeg skulle
lave musik på den måde, jeg
gerne ville, måtte det være
på mit eget lillebitte pladeselskab.
Det træk markerede begyndelsen på en karriere
som solist, der foreløbig har
kastet fem albums af sig.

Privilegeret kunstner
Som så mange andre kunstnere kan Kristina Holger-

Foruden fast løn på kontoen
og glæden ved at undervise
i sit elskede fag, er jobbet
endnu en måde at være
tekstnær. For tiden deltager Kristina Holgersen i et
banebrydende forskningsprojekt, hvor hun netop
trækker på sin erfaring
med tværkunstnerisk samarbejde. Det handler om,
hvordan studerende på Forfatterskolen og sangskriveruddannelsen finder sammen om at skabe sange på
en ny måde.
– Det handler om at udvikle begrebet sangskrivning. Jeg prøver at sætte no-

get i verden, der spejler det,
jeg selv har været med til,
altså det tværkunstneriske
samarbejde.

Politisk stemme
Et tredje ben i Kristina Holgersens karriere er det kulturpolitiske. Faktisk var det
arbejde den direkte grund
til, at hun flyttede til København med sin mand og
børn i 2016. Som formand
for kunstfonden var der for
mange ture til København,
til at det gav mening at blive
boende i Aarhus.
– Jeg kan godt lide at diskutere politik inden for mit
område, som er det kunstneriske, siger Kristina Holgersen.

Familien på Bryggen
Familien Holgersen er efterhånden blevet rigtige
bryggeboer.
– Min datter har faktisk
delt Bryggebladet rundt, og
min mand er formand for
vores boligforening, fortæller Kristina Holgersen.
– I starten var jeg faktisk
meget overrasket over, hvor
mange forskellige mennesker man ser og møder på
Islands Brygge, både unge
og ældre. Man kan mærke,
det er et kvarter med en
stærk identitet.
Kristina Holgersen har
altid spændt de kulturelle antenner bredt ud.
Men sangskrivningen
er og bliver kernen.
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Hvad
bringer
2022
på
Bryggen?
Bryggebladet har
spurgt en række
lokale aktører,
hvilke planer,
forventninger
og forhåbninger
de har til det
kommende år på
Islands Brygge
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

2022 på Bryggen

»

Vi kommer til at arbejde
med, hvordan vi får en god
sammenhæng mellem basisskolen
og udskolingen, hvordan der bliver
en god overgang fra 5. til 6. klasse,
og hvordan vi får skabt nogle fælles
traditioner på tværs af matriklerne.

forældrene eksempelvis har
været med til at afrunde en
temauge, se hvad børnene
har lavet og ses med personalet på en mere uformel
måde. Det har ligget stille
de senere år, og vi vil sammen med skolebestyrelsen
se på, om det er noget, der
kan genoptages.
Vi ser også frem til at
komme videre med ombygningerne på basisskolen.

13. januar 2022
Vi kommer ikke helt igennem selve byggeprocessen
i 2022, men vi kommer næsten i mål med basisbygningerne, så vi kan komme ud
af pavillonerne. Den tredje
og sidste fase er madskolen
og faglokalerne. Forhåbningen er, at vi i starten af 2023
er færdige med selve byggesagen.
Vi ser meget frem til at
få gang i madskolen her på

basisskolen. Den kører allerede på udskolingen med
stor succes, så vi glæder os
til, at de yngre elever også
kan få den oplevelse.

Aase Marie Hammer ser frem til det
første hele år med to
matrikler på Skolen på
Islands Brygge.

Aase Marie Hammer, skoleleder på
Skolen på Islands Brygge
2022 bliver vores første hele
år med to matrikler. Det har
gjort vores hverdag mere
overskuelig og vil fremover
gøre det lettere for os at
arbejde med og synliggøre
de forskellige pædagogiske
metoder på henholdsvis basisskolen og udskolingen.
I år kommer vi til at arbejde med, hvordan vi får
en god sammenhæng mellem basisskolen og udskolingen, hvordan der bliver
en god overgang fra 5. Til
6. klasse, og hvordan vi får
skabt nogle fælles traditioner på tværs af matriklerne.
Der er corona jo et benspænd, for noget af det kræver, at vi kan ses på tværs af
klasser. Det håber jeg snart,
bliver muligt igen. Vi ville

eksempelvis gerne kunne
samle udskolingen og basisskolen ved skoleårets
start og sige velkommen og
synge en sang.
Vi har også nogle gamle
traditioner, som vi gerne
vil have involveret eleverne
og deres familier i igen; eksempelvis markedsdage.
Vi er også optagede af,
hvordan vi kan invitere forældrene mere ind på skolen
igen. I de gode gamle dage,
og det er efterhånden længe siden, inviterede vi tre
lørdage om året forældrene
over på skolen til et fællesarrangement. Det blev lidt
meget med tre dage og var
også dyrt i aflønning til lærerne, så siden har vi haft
ét årligt arrangement, hvor

Bryggebladet søger
freelanceskribenter

Fredag d. 14. januar kl.12 er der frist
for at tilmelde sig som kandidat til
Amager Vest Lokaludvalg.
Torsdag d. 27. januar kl. 18-21.30
holder vi præsentationsmøde for
opstillede kandidater både fysisk
og på Facebook og via Teams.
Læs mere og tilmeld dig valg på
amagervestlokaludvalg.kk.dk

Vi vil have DIG
til at skrive for
Bryggebladet!

VALG TIL
LOKALUDVALG
14.01.22
Annonce_kvartside_KV21.indd 1

07-01-2022 15:47:18

Har du lyst til at skrive om,
hvad der rører sig på Islands
Brygge? Er du nysgerrig og
god til at skrive levende? Vil
du gerne være en del af en
redaktion af lokale og dedikerede skribenter?
Så er det lige præcis dig,
vi har brug for. Bryggebladet søger nysgerrige og
engagerede skribenter, der
er interesserede i Islands
Brygge. Du skal både have
lyst til at skrive et portræt af
en spændende lokal kunstner og mod på at undersøge
komplekse lokale sager.
På Bryggebladet bliver
du en del af en redaktion
bestående af en god håndfuld skribenter, der på freelance-basis leverer artikler
til avisen. Derudover er der
to redaktører, der ud over
at skrive artikler skiftes til
at sætte aviserne sammen.
Bryggebladet er en lille

avis, så der er stor mulighed
for at sætte dit eget præg på
avisens indhold.
Vi forventer:
❚ At du er nysgerrig og
selvstændig
❚ At du elsker at skrive og
er ret god til det
❚ At du har tilknytning til
Bryggen
❚ At du for det meste kan
skrive en artikel til hver
avis (cirka 20 gange om
året)
Vi tilbyder:
❚ Et job fyldt med
journalistisk og personlig
frihed
❚ En mulighed for at skrive
om det, der interesserer
dig
❚ Knaldgod journalistisk
sparring
❚ En redaktion af
dedikerede skribenter

Lønnen er baseret på, hvor
mange artikler du skriver.
Vi ser frem til at modtage
din ansøgning og cv på mailadressen
redaktion@bryggebladet.
dk. Har du spørgsmål, kan
du sende dem til samme
adresse.
Ansøgningsfrist: Tirsdag
den 22 februar.

Om Bryggebladet
Bryggebladet udkom for første gang i 1993 og drives på
non-profit basis med en høj
grad af lokal arbejdskraft.
Bladets formål er at udvikle
og understøtte bydelsidentiteten og den sociale og
kulturelle sammenhængskraft på Islands Brygge ved
at fremme debat om lokale
forhold og eksponere lokale
aktiviteter.
Bryggebladet
har et oplag på 9.700.– BUM

2022 på Bryggen
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»

Bryggens butikslivs mange
traditioner kan
forhåbentlig
genoptages i år
efter to år med
aflysning på aflysning.

Vi håber på,
at Bryggens
fødselsdag
og juleoptog
fra klubben
bliver til noget
i 2022 efter to
år med coronarestriktioner.
Julie Stokholm,
formand for
Islands Brygges
Handelsstandsforening og
indehaver af Egils
Deli

En af de store udfordringer
ved at have forretning på
Bryggen og som har været et gentagende emne er,
at alle butikker ligger lidt

BRYGGEBLADET

spredt rundt, og vi ikke har
en handelsgade. Mange lokale har deres vante gange,
og nogle gange kan der gå
lang tid, før man går ad en
ny gade og opdager en ny
butik eller nye varer, nogle
har fået på hylderne.
Så det, vi har haft fokus
på i 2021, er, hvordan vi kan
gøre opmærksom på os alle
hver især og faktisk bruge
det, vi har lige her, hvor vi
bor.
En af de tiltag, vi har lavet, er til halloween og jul,
hvor vi har lavet en skattejagt, som hele familien
har kunnet gøre sammen
på Bryggen. Det har været
en stor succes og helt klart
noget, vi vil fortsætte med i
2022. Både for handelslivet,
men også for det sociale i

nærmiljøet og det at få skabt
nogle traditioner i bydelen.
Vi regner med, vi kommer
til at lave noget sjovt til påske og igen til halloween og
jul i 2022. Det er lykkedes
os at finde noget at samles
om uden at være for mange
samlet, hvilket har fungeret
perfekt med skattejagt.
Vi håber på Bryggens
fødselsdag og juleoptog fra
klubben bliver til noget i
2022 efter to år med coronarestriktioner.
Handelsstandsforeningen
har samarbejdet meget med
kulturhuset i 2021 og fået
skabt både julemarked og
julebingo, som begge var en
stor succes og vi håber på at
gentage i 2022 og gøre til en
tradition og gøre det endnu
større næste år.

Det er dejligt at se, vi kan
skabe noget fælles med kulturhuset, der kan gavne de
lokale butikker også. Det er
noget, der forener butikslivet med de lokale.
Der er jo desværre nogle
butikker, der er lukket under coronatiderne. Men vi
har også fået nye butikker
til i bydelen. Og dejligt at se
flere butikker samarbejder
om et fælles lokale.
Der er på en måde skabt
mere sammenhæng mellem butikkerne og gadelivet
det sidste år. Altså der er
flere butikker ved siden af
hinanden. Det gør bestemt
noget godt for byens liv og
samarbejde mellem butikkerne. Både i Gunløgsgade,
Egilsgade og Isafjordsgade
er der virkelig sket noget.

Og håber det fortsætter i
2022 og der ikke bliver ved
med at ligge tomme lokaler
rundt omkring på Bryggen.
I Egils Deli er vi i gang
med at se på nogle nye tiltag til butikken omkring
sund kost i en takeawaykultur. I den forbindelse vil
vi undesøge, hvem vi er på
Bryggen, der arbejder med
sundhed, så vi kan få skabt
et fælles netværk mellem
butikker, behandlere, helsevejledninger, mad og sport
og videregive viden og tilbud og skabe en sundere
hverdag og bevidsthed.
Sidst er jo den største
faktor, som er internettet,
og at mange ting i dag er
blevet nemt lige at ordne
hjemme fra sofaen og få
leveret til døren eller hente
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i pakkeshoppen. Men det
gør også, at mange specialiteter, som mange butikker har på Bryggen, pludselig kan købes bare ved
et klik, og så til billigere
penge fordi der bliver solgt
fra et stort lager og ikke en
lille butik.
Det er en stor udfordring
for butikslivet hele verden
over. Vi ved, hvor vigtigt
det er at holde handelslivet
kørende, og det har været
endnu mere tydeligt under
corona. Som butik kan man
se, hvor meget det betyder
for folk, at der har været
åbent, og at vi er blevet deres sociale kontakt, når alle
har været isoleret fra deres
nærmeste.
En ting er, at det skaber
en social kontakt for rigtig
mange mennesker at kunne
gå ned og sige hej, kende
ansigtet bag disken og få
en sludder. Mange butikker
kender faktisk mange af de
lokale kunder, der kommer
igen, og der er en omsorg
begge veje, man ikke kan få
ved et klik på computeren.
Men man passer på hinanden.
Det skaber også tryghed,
når man går tur, og der er
butikker og liv i byen. Og
gør også noget for salg af
lejligheder på Bryggen.
Så vores største udfordring i 2022 er, hvordan vi
får folk til at handle lokalt,
uden vi kommer til at lyde
ynkelige med endnu en
‘shop lokalt’-sang. Men hvis
der ikke handles lokalt, forsvinder handelslivet bare
mere og mere.
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Vi kommer
til at styrke
vores fokus
på klima og
bæredygtighed.
Louise Friis
Pedersen, leder
af Kulturhuset
Islands Brygge

Selvom vi selvfølgelig er ærgerlige over, at vi må starte
et nyt år ud med endnu en
nedlukning, ser vi i Kulturhuset Islands Brygge frem
imod et spændende år med
nye tiltag og nye samarbejder.

I efteråret havde vi stor
succes med arrangementsrækken Mellemøsten på
Bryggen, hvor vi sammen
med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram via talks
og forskellige kulturindslag
satte fokus på generationen
af unge i MENA-regionen.
Det gav os mod på at øge vores globale udsyn og skærpede lysten til at bringe emner fra den store verden til
Bryggen, så den type af arrangementssamarbejder vil
vi forfølge mere i det kommende år.
Her er vi eksempelvis
gået sammen med Dansk
Institut for Internationale
Studier om samtalerækken Globale Samtaler, hvor
forskningsbaseret viden om
aktuelle emner fra den store verden bliver formidlet i
øjenhøjde af forskere, journalister og eksperter. Vi har
også indgået et samarbejde
med Folkeuniversitetet i
Emdrup, hvor vi kommer
til at lægge hus til flere forelæsningsrækker om kunst,
kultur, historie og samfund.
Det bliver med garanti virkelig interessant.
Samtidig kommer vi til at
styrke vores fokus på klima
og bæredygtighed. Snart
lancerer vi et nyt koncept,
hvor kulturhuset danner
rammen om et uformelt
netværksrum. Her inviteres

»

Ingen af Børnehuset Bryggens
børn skal være i de utidssvarende
lejligheder som nu.
Klaus Mygind, gruppeformand for SF

2022 på Bryggen
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iværksættere med grønt fokus til at mødes og dele deres ideer. Med initiativet vil
vi gerne skabe en platform
for et fagligt fællesskab,
som er drevet af lysten til at
skabe positiv forandring.
Vi kommer også til at
fortsætte arbejdet med at
styrke og udvikle vores
profil som professionelt
spillested. Blandt andet
planlægger vi nogle tekniske opgraderinger i vores
koncertsal, mens vi arbejder hen imod at skærpe
kulturhusets kunstneriske
profil på sigt. Derudover
kommer året naturligvis til
at byde en masse spændende koncerter, foredrag, børnearrangementer og meget
andet, når vi åbner igen. Det
glæder vi os til.

Selvom KIB er nedlukket
ind i 2022, har kulturhuset masser af kommende arrangementer i
eventkalenderen.
Det er med stor spænding,
at vi begynder arbejdet i
den nye Borgerrepræsentation. Jeg takker mange
gange for valget.
Sidste periode var turbulent. Frank Jensens afgang
og Amager Fælled fyldte.
Begge sager har nu fundet
en afklaring. Vi har fået afgørelse fra Planklagenævnet og Miljøklagenævnet.
Byggeriet går i gang. Nu vil
mit fokus være, at byggeriet
lever op til alle de krav til
bæredygtighed og naturbeskyttelse, som er stillet.
Som
konsekvens
af
Frank-sagen har vi fastlagt
retningslinjer, så rådhuset
bliver en arbejdsplads uden
krænkelser og mobning af

medarbejdere og politikere
af enhver art. Det skal skabe en bedre politisk kultur,
og jeg forventer, at den nye
overborgmester og hele
Borger repræsent at ionen
går forrest i arbejdet for det.
Mine første bryggeinitiativer bliver igen at rejse
begrønning af Kigkurren
og de tilstødende gader og
samtidig sørge for, at Bryggens Børnehus kan udbygges i Snorregade, så ingen
af Børnehusets børn skal
være i de utidssvarende lejligheder som nu.
Lige før jul fik jeg godkendt forslag om, at skoleforvaltningen skal revurdere, om området fra
Njalsgade til Amager Bou-

levard igen kan komme ind
i Skolen på Islands Brygges
skoledistrikt, så alle bryggebørn kan gå på skolen.
Det skal der følges op på.
Den nye bro over havnen skal på plads i 2022, så
Bryggen Syd bliver metronært med en cykel- og gangforbindelse til Sydhavnsmetroen.
Endelig vil skal vi have
gaden Islands Brygge trafiksaneret i sommerperioden, så vi får stoppet bilræs
og skabt en sikker sommergade.
Københavns Kommune
skal være CO2-neutral i
2025. Det mål satte vi i 2012.
Det mål når vi kun, hvis den
nye Borgerrepræsentation

nu tager initiativer for at
stoppe stigningen i biltrafikken i København ved
at begrænse pendlingen i
privatbiler til København
og skabe en hurtigere overgang til elbiler og mange
flere delebiler.
Billige boliger var valgkampens hovedtema. Særligt Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF lovede
politisk handling. Det skal
vi indfri nu.
Klaus Mygind kom som
den eneste kandidat
fra Islands Brygge ind
i Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i efteråret.

2022 på Bryggen
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»

Kan det virkelig
være rigtigt,
at der ikke kan
spilles fodbold
i weekenderne,
når det er
snevejr?
Jan Sørensen,
formand for BK
Hekla

Sæsonen er for længst
skudt i gang, for Bryggens
fodboldklub og boldklubben Heklas mange medlemmer er i fuld gang med
forberedelserne til sæsonen
2022.
Årets
generalforsamling, som afholdes i marts
måned, betyder store ændringer. Som meddelt ved
seneste generalforsamling
stopper klubbens mangeårige kasserer, John Nielsen, og jeg selv, formand
Jan Sørensen, vores virke
i bestyrelsen. En stor ændring i ledelsen af klubben
når to så markante skikkelser med små 50 års erfaring
tilsammen forlader klubbens bestyrelse. Som det
ser ud lige nu, er der ingen
naturlige afløsere. Hermed
en opfordring til klubbens
medlemmer og/eller forældre om at gribe stafetten.
Boldklubben Hekla er en
fantastisk klub, som stadig
er i rivende udvikling og
med helt utrolig gode fremtidsmuligheder. En klub
med mulighed for at møde
en masse fantastiske mennesker, børn som voksne.
Ligeledes en klub med rigtig sund økonomi som er
opnået igennem de sidste
mange år. En rigtig god

chance for at blive udviklet som menneske og være
med til at tage en masse beslutninger. Interesserede er
velkommen til at kontakte
John og jeg, vi giver gerne
en uddybende oplæring og
kendskab til klubbens drift,
både før og efter generalforsamlingen.
2022 bliver forhåbentlig
også året, hvor Boldklubben
Hekla får deres første betalte medarbejder. I erkendelse af at der bliver flere og
flere opgaver for klubbens
frivillige ledere, skal der ansættes en deltidsmedarbejder. Bestyrelsen arbejder
lige i øjeblikket på at sætte
de rigtige forudsætninger
op for Heklas første medarbejder nogensinde. Hvis
det går, som vi håber, er det
med opstart primo april.
På det sportslige plan ser
vi stadig fremgang både i
ungdoms- og seniorafdelingen. Klubben flagskib, 1 senior, har været igennem en
foryngelsesproces, hvilket
betyder, at holdet stort set
kun har spillere mellem 18
og 24 år, krydret med et par
rutinerede kræfter.
For første gang i mange år
er vi med i oprykningskampen til serie 2, og klubben
håber på en fortjent oprykning. Dette er også en nødvendighed, hvis vi ønsker at
holde på vores dygtige ungdomsspillere. Vores U16-,
U15- og U14-drengespillere
er efterhånden så dygtige,
at der er store forventninger
til, at de snart skal snuse til
seniorfodbolden. Især vores
U14-drenge har udviklet sig
rigtig fint og har i efteråret
21 deltaget i Mesterrækken. Med et par forstærkninger hen over vinteren
håber vi, at de kan blive et
kommende tophold.
Pigeafdelingen har de sidste par år været rigtige dygtige og vist den orange trøje
frem på bedste vis. Især vores U12-, U13- og U14-piger
har markeret sig som nogle
af, hvis ikke Danmarks så
Sjælland bedste hold. Dette
skal der ikke laves om på
foreløbig, så derfor indgik
BK Hekla og Tårnby FF et
samarbejde i efteråret 21
for U13- og U14-pigerne.
Holdene spiller nu under
navnet Vestamager. En aftale som fortsætter i sæsonen
2022, og som gerne skulle
give flere dygtige spillere

og nye pokaler samt titler til
klubberne.
Boldklubben Hekla har
stadig vokseværk. De seneste års medlemsfremgang ser ud til at fortsætte
for Bryggens fodboldklub.
Trods corona og diverse
nedlukninger er der stadig
mange, som vil spille fodbold. Inden længe runder
klubben 1000 medlemmer,
hvilket også sætter krav til
vores forhold.
Selvom vi sidste år tog vores kunstgræsbane i brug,
er vi stadig meget udfordret
på plads i vinterperioden.
Således har vi stadig en del
medlemmer, som ikke får
trænet ordentligt fra november til april. Dels på grund af
manglende indendørstider,
men også på grund af for
lidt tid på kunstgræsbanen.
Heldigvis lovede de københavnske politikere sidste år
mere kunstgræs til Boldklubben Hekla og hurra for
det. Hermed en opfordring
også til at tænke på klubog omklædningsforhold og
ikke mindst parkeringsforhold til Hekla Park. Første
skridt på vejen kunne være
at tillade parkering i rabatten ved Hekla Park.
Ifølge kommunen tager
man de første spæde skridt
i form af en “forundersøgelse” mod en ny kunstgræsbane her i starten af året.
Vi krydser alt, hvad der
kan krydses, og håber, at
projektet ikke tager så lang
tid som vores første kunstgræsbane.
Og så et opråb til politikerne og til cheferne i kommunen. Kan det virkelig
være rigtigt, at der ikke kan
spilles fodbold i weekenderne, når det er snevejr? For
som det er nu, så bliver der
kun ryddet sne på to baner
i hele området. Oversat betyder det, at Kløvermarken
og Sundby Idrætspark får
ryddet en ud af tre baner,
og Hekla Park, Ørestad og
Holmen ikke får ryddet noget som helst. Altså ingen
kampe eller træning i weekender på Hekla Park, når
det er snevejr! Det kan da
ikke være rigtigt!
Jan Sørensen, der blandt
andet er blevet kåret som
årets fodboldleder i 2018,
takker af efter 30 år i
bestyrelsen for BK Hekla
og 15 år som formand.

»

Lokalrådet og
Amager Vest
Lokaludvalg
arbejder
på en grøn
forbindelse
mellem
Havneparken
og Amager
Fælled gennem
Snorresgade og
Sturlasgade og
Kigkurren.
Jan Oster,
formand for
Islands Brygges
Lokalråd
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Amager Vest Lokaludvalg
om en grøn forbindelse mellem Havneparken og Amager Fælled gennem Snorresgade og Sturlasgade og
Kigkurren. Der blev i 2021
udarbejdet et budgetnotat
på at lave en plan for projektet. Vores mål i 2022 er, at
politikerne finder midlerne
til dette budgetnotat, således at forvaltningen begynder at arbejde med planen
for projektet.
Fællesskabet Kigkurren
er et projekt om midlertidig
anvendelse af hestedroschegrunden ved Kigkurren
til et grønt byrum og til opbygning af lokale fællesskaber omkring aktiviteter og
arrangementer. Vi har etableret den grønne gruppe.
Den passer alt det grønne
på grunden – de individuelle plantekasser, de fælles blomsterbede, bevoksningen og det kommende
væksthus. Vores plan er, at
væksthuset/Domen bliver
klar til brug til foråret.
I slutningen af året fik vi
indlagt el i værkstedscon-

taineren, så nu kan vi starte
en værkstedsgruppe op. Vi
tænker at gøre opmærksom
på værkstedets mulighederne gennem åbne praktiske
arrangementer, hvor man
eksempelvis laver fuglekasser i februar/marts.
Vi arbejder også på at få
etableret en pavillon på fundamentet ved Snorresgade.
Den skal være udgangspunkt for aktiviteter og arrangementer i løbet af sommeren. Planlægningen og
afholdelsen af aktiviteterne
og arrangementerne skal
foregå i en gruppe af interesserede.
Vi tænker på at skabe opmærksomhed til opstarten
af gruppen gennem at afholde et par arrangementer
sammen med lokale organisationer såsom Miljøpunkt
Amager.

en løsning. Skolehaven bliver et levende læringsrum,
der giver børnene mulighed
for at dyrke deres egne afgrøder og forstå samspillet i og med naturen. Stort
tillykke til de mange gode
kræfter bag!
Hested ros cheg r u nden
på Kigkurren håber vi – og
en stor gruppe borgere på
Islands Brygge – at kunne
gøre til grøn oase og mødested. Indtil videre har vi lejet grunden i tre år for at afprøve nogle idéer i praksis,
og vi håber, at "overførselssagen" bliver gennembruddet for midler til den videre
udvikling.
Natteliv på Bryggen har
der været talt alt for meget
om og gjort alt for lidt ved.
Mit håb er, at Københavns
Kommune endelig i 2022 vil
holde fast i dialogen med de
private grundejerforeninger og skilte og håndhæve
fælles regler for hele Havneparken. Så der både bliver mulighed for at nyde det
fantastiske område og få sin
nattesøvn.
Syd for Field's gennemskæres det centrale Ørestad af motorvej og jernbane. Tænk, hvis man kunne
overdække området og bygge boliger ovenpå. Her kan
man bygge boliger uden at
ødelægge naturen, og overdækningen reducerer støjgenerne fra trafikken. Hvilken politiker kan sige nej til
de muligheder?
Er der noget, du savner?
Så har du netop i år en unik
mulighed, for der er valg til
AVLU! Sidste chance for at

melde sit kandidatur er 14.
januar klokken 12. Der er
præsentationsmøde
med
alle kandidaterne den 27.
januar, og vil man have mulighed for at stemme, skal
man tilmelde sig 7. februar.
Selve valget foregår digitalt
14.-28. februar.
Læs meget mere på avlu.
dk – der har aldrig været et
bedre tidspunkt at komme
med i lokaludvalget på.

Lokalrådet arbejder videre
med at gøre den gamle
droschegrund på Kigkurren til et grønt og levende
fællesareal.

I 2022 vil Lokalrådet fokusere på at gøre Islands Brygge
mere grøn og på aktiviteter,
der styrker fællesskaber og
sammenhold.
Grønnere Bryggen er et
projekt, vi har sammen med

»

Der har aldrig
været et bedre
tidspunkt at
komme med i
lokaludvalget
på.
André Just
Vedgren, formand
for Amager Vest
Lokaludvalg

2022 bliver endnu et spændende år på Islands Brygge:
Hvordan vil den nyvalgte
Borgerrepræsentation prioritere os? I AVLU prøver vi
at give dem lidt inspiration,
men vi er også spændt på at
høre deres idéer.
Det er ganske vist, at Skolehaven får jord under neglene i år. De første frø blev
sået ved Artillerivej i 2015,
men det har ikke været en
let vej, og vi har i AVLU flere
gange måttet presse på for

I denne uge er det sidste
chance for at stille op til
Amager Vest Lokaludvalg.
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Advokat

Cykler

Fotografer

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com
info@ricardo-ramirez.com

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Fotohandlere

Indretning

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

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

The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 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

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

Dyreartikler
HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · www.hpreptiles.dk

Ejendomsmæglere
Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.dk

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

Fodterapi

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

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

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

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

Foreninger

Genbrug

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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

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

Børnetøj

Frisører

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

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

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

Gulvservice

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

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

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

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

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen
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

Skønhedsklinikker

Zoneterapi

Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk

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

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

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

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



Her kan
din ann
once st
å!

Vor elskede far
morfar, oldefar
og svigerfar

Poul Bjerring
Gramstrup
[ 18. april 1937
] 6. december 2021
Altid i vore tanker

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.

Din datter
Jane Lykke Gramstrup
og familie

Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway
Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter
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)

find os på:

www.bryggebladet.dk

FACEBLADET
Find Bryggebladet på Facebook og bliv
venner med os dér! Her kan du følge
med i vores opdateringer og give os tip
om vores lokalområde.

find os på:

Færdsel
på stier
Af Jean Gauthier
Spadserer man på grusstierne på Amager Fælled,
bliver man ofte overrasket
af cyklister i høj fart. I
Ørestad Nord er der tydelig skiltning der viser at al
færdsel skal foregå på fodgængernes vilkår. Det er
noget man i den grad savner
på Amager Fælled, især nu
hvor el-cykler har vundet
stort indpas.

Det Skete
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Bryggebladet udkom første gang den 22. marts 1993. I alle årene har bydelens lokalavis dækket stort og småt om livet
på Islands Brygge. Det er blevet til 585 aviser i løbet af de snart 29 år avisen er udgivet. 2022 er årgang nummer 30.

Nytårskviz 2022

Se hvor godt du kender din bydel. Vi stiller 30 spørgsmål
om Bryggen – et spørgsmål per år Bryggebladet er udkommet. Streg dem ud en ad gangen og se svarene på side 14

1. En Giraf guldøl hos
Isbjørnen koster 11
kroner og en 4V ejerlejlighed i Snorresgade med
havneudsigt, termoruder
og fjernvarme koster
650.000 kroner.
a. 1993
b. 1996
c. 1999
2. Njal Foto i Njalsgade
fejrer 45 årsjubilæum.
Bruce Springsteen var til
træning i Fitness World
ved Kigkurren. En 60
kvadratmeter stor 2V
ejerlejlighed i Halfdansgade, 5. sal med udsigt
over havneløbet koster
1.795.000,- kroner. Og
i øvrigt: Bryggebladet
fylder 20 år.
a. 2008
b. 2013
c. 2015
3. Bryggebo Frank Jensen
bliver valgt som overborgmester. DRs nye
koncerthus i Ørestad
Nord indvies i januar.
En 3V ejerlejlighed i
Thorshavnsgade med nyt
køkken og bad sælges for
2.249.000,-. En stor fadøl
hos Isbjørnen koster 21,-.
a. 2005
b. 2009
c. 2013
4. Hekla Parks ny kunstgræsbane indvies. Frank
Jensen træder tilbage. En
2V lejlighed i Halfdansgade, 56 kvadratmeter:
3.095.000,- kroner
a. 2019
b. 2020
c. 2021
5. ”Amager-narkomaner
til Bryggen: Lokalrådet
forsøger at bremse kommunens planer om at
lægge ’metadoncenter’ i
Njalsgade”, sådan kunne
man læse på forside af
Bryggebladet. Men hvilket år?
a. 1993
b. 1997
c. 2001
6. ”Der sker ikke så meget
på Bryggen i det nye år
på grund af corona. Kan
du ikke lave en quiz?”,
siger redaktøren.
a. 2017
b. 2022
c. 2023

7. Ejendommen Leifsgården, også kendt som
Marokkogården, overgår
til andelsforening og får
navnet AB HAB. Kim
Larsen & Kjukken spillede i medborgerhuset
Gimle. Desuden reklamerer Plug-In NetCafé
i Egilsgade 40-42 med
en times internet til 40
kroner.
a. 1993
b. 1997
c. 2001
8. Den første havnebad i
Københavns Havn åbnede i Havneparken. Kulturhuset Islands Brygge
blev indviet. Danmarks
(dengang) største private
bredbåndsnetværk, Bryggenet, blev sat i gang.
Metroen blev indviet.
Hvilket år?
a. 2002
b. 2004
c. 2006
9. Genbryggen fylder 20 år.
Bandet Nephew optræder i Kulturhuset Islands
Brygge. Lokalplan for
Bryggen Syd præsenteres - der planlægges
1.500 til 1.700 boliger,
mellem Havnestad og
Nokken: Med en kunstig
kanal med sandstrand,
højhuse i 45 meters højde
og rækkehuse i to til fire
etager. Islands Brygge
fyldte, i øvrigt, 100 år.
a. 2005
b. 2007
c. 2010
10. Havnestad er indviet af
Overborgmesteren Jens
Kramer Mikkelsen og
byggeriet af metroen er i
fuld gang fra Artillerivej
til Stadsgraven.
a. 1997
b. 1999
c. 2001
11. Bryggen får en ny miljøguide, som blandt andet
skal vejlede om affaldssortering. Det ØK-ejede
DS Industries – tidligere
Dansk Sojakagefabrik –
er i gang med en plan for
oprydning af forurening
på virksomhedens grund,
samt projektering af
grundsalg. Nyttehaveforeningen Lille Nok bliver
stiftet den 7. januar.
Hvilket år?

a. 1994
b. 1998
c. 2002
12. Bryggens Boghandel fik
ny ejer. Den sidste byggegrund mellem Thorshavnsgade og Klakvigsgade på Ny Tøjhusgrund
bliver solgt: Her skal der
opføres et 20.000 kvadratmeter kontor-domicil.
Brygge-drengen Mikkel
Kessler vandt WBAverdensmesterskabet.
a. 1998
b. 2001
c. 2004
13. Bryggebo Morten
Bødskov tiltræder som
Justitsminister. Skybrud den 2. juli lukker
flere virksomheder på
ubestemt tid. Bryggens
vartegn Pinen, den omvendte båd, rives ned.
a. 2008
b. 2011
c. 2014
14. Ballonhangaren fra 1917
ved Ballonparken på
Amager Fælled fredes.
T.S. Smørrebrød ved
havnen fylder 20 år.
a. 2008
b. 2010
c. 2014
15. Bryggebarn og rapper
Natasja Saad døde i en
trafikulykke i Jamaica.
Stjernearkitekter udpeger i Berlinske Tidende
tre boligbyggerier på
Bryggen som noget af det
bedste der er lavet i de
sidste fem år: Wennbergsiloeon, Gemini Residence og Tietgenkollegiet.
a. 2002
b. 2007
c. 2010
16. Syv ejendomme bliver
til andelsforeninger da
E/S Norden sælger sine
beboelsesejendomme på
Bryggen. Københavns
Havn erklæres så ren, at
det ikke er sundhedsskadeligt at hoppe i havnen. Bryggebo Martin
Geertsen (V) tiltræder
som Kultur- og Fritidsborgmester. Boldklubben Hekla fejrede 75 års
jubilæum.
a. 1997
b. 1999
c. 2001

17. Lejerne i Haraldsborg
fik ikke mulighed for at
købe deres ejendom på
andelsbasis – ’tilbudspligt’
bortfaldt på grund af
en sirlig selskabskonstruktion hvor ingen af
køberne havde majoritet.
Hård kamp om Amager
Fælledens fremtid – en ny
campingplads, nye boliger
og en forundersøgelse af
en mulig havnetunnel på
fælleden får 40.000 københavnere til at protestere..
a. 2010
b. 2016
c. 2021
18. Amager Fælled er for
første gang tema i årets
kommunalvalgkamp.
Borgermodstand ønsker
Amager Fælleds strandeng fritaget for byggeriet af Ørestad Fælled
Kvarter. Frank Jensen
bliver overborgmester
igen.
a. 2009
b. 2013
c. 2017
19. Amager Fælled er et
tema i årets valgkamp.
Den nye udskoling på
adressen Artillerivej
130 indvi-es, men der
er startvanskeligheder:
Taget er utæt. Et lavere
vinterbaderanlæg ved
Havnebadet bliver godkendt politisk – Vinterbad Bryggen er tilfreds. I
august standses byggeriet på Lærkesletten på
grund af klager fra Danmarks Naturfredningsforening. I december
bliver klagerne afvist og
byggeriet kan fortsætte.
a. 2019
b. 2020
c. 2021
20. Et projekt til en ny Havnepark er klar. Den nye
Havnepark skal erstatte
parken der blev anlagt
af bryggeboerne i 1984.
Hvilket år blev projektet
præsenteret?
a. 1994
b. 1999
c. 2004
21. Børnehaven Anna Poulsens Minde fyldte 90 år.
Bryggeboerne samlede
3.000 underskrifter for at
få Bus 40 tilbage til stoppestedet foran apoteket.

Netto åbnede i Axel Heides Gade i Havnestad.
a. 2000
b. 2003
c. 2006

Børnehaven Anna
Poulsens Minde
heder i dag Thorsanna.

22. Tre ejendomme på Bryggen, Bergthora, Ingolf og
Leif, bliver til andelsforeninger. Hvilket år?
a. 1995
b. 2000
c. 2005
23. En vuggestue, en børnehave og medborgerhuset
Gimle bliver opsagt for at
give plads til nye byggeri
på Ny Tøjhusgrunden.
Det besluttes at det nye
medborgerhus skal flyttes til Havneparken.
a. 1997
b. 2000
c. 2003
24. ”Vi åbner igen – håber
vi”, sagde Hr. Thiim
fra den legendariske
isenkræmmer på hjørnet
af Isafjordsgade og
Njalsgade - det skete
aldrig. Smuts Ny-Vask i
Njalsgade fejrede 40-års
jubilæum. Skoleinspektør
Carl Bagge fylder 70 år.
a. 2000
b. 2004
c. 2008
25. I løbet af året modtog
Bryggebladet 58 læserindlæg om trafik:
biltrafik, parkeringspladser og sikkerhed for
fodgængere og cyklister.
Bryggen, som eneste bydel i København, fritages
for ’fremtidens fritidstilbud’: Bryggen bevarer,
indtil videre, sine små
fritidsinstitutioner. Kun
en håndfuld af Bryggens
spisesteder og caféer har
overenskomst.
a. 2000
b. 2007
c. 2015
26. Lille Langebro indvies og
tages i brug. Restaurant
Alouette ved Kigkurren
får en Michelinstjerne.
Ballonhangaren indvies
efter en omfattende restaurering.
a. 2019
b. 2020
c. 2021
27. En vildfaren raket i
ejendommen Bergthora

nytårsaften forårsagede
store skader - 10 familier
måtte genhuses i op til et
år. Bryggebroen indvies
den 14. september i dette
år.
a. 2003
b. 2006
c. 2009
28. Skolen på Islands Brygge
fylder 40 år. Boghandlen
ved Njalsgade/Islands
Brygge lukker. Gøglerskolen ved Kigkurren
lukker. Svend Auken
Plads ved Artillerivej
indvies. Guldsmeden Nicolai Appel laver diadem
til Dronningen – hun har
været på besøg.
a. 2006
b. 2012
c. 2018
29. En tredje bank, Nordea,
åbner på Bryggen. Den
bemandede legeplads
flytter tilbage til Leifsgade efter en årrække
på Artillerivej. Den lille
legeplads i Leifsgade får
en interaktiv bænk til en
million kroner.
a. 2007
b. 2010
c. 2013
30. Lille Langebro forsinket
mindst et år på grund af
en kran kollaps i Holland.
Hele 275 fik førstehjælp i
havnebadet – det skyldes
formentlig det usædvanlige varmt vejr. Kommunen varslede en fældning
og genplantning af
samtlige træer i kirsebæralléen i Havneparken
– efter et ramaskrig på
de sociale medier er projektet blevet ændret til en
mere nænsom udskiftning over tid.
a. 2014
b. 2016
c. 2018
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www.islandsbryggessogn.dk

En stor tak for bidrag til julehjælp 2021
Islands Brygges Sogns menighedspleje skal hermed bringe en stor tak til
alle, der på forskellig vis har ydet bidrag til sognets julehjælp. Bidragene har
gjort det muligt at glæde enkeltpersoner og familier med en håndsrækning i
anledning af julen.

En særlig tak til Genbryggen for dens generøse bidrag uden hvilken, det ikke
kunne lade sig gøre at yde denne håndsrækning.

Søndag den 16. januar kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 23. januar kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 30. januar kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Søndag den 6. februar kl. 11.00
Højmesse
ved sognepræst
Inger Lundager

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

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

Bryggens
Begravelsesforretning

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk
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.

BegravelseBisættelse
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

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

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

Svar til nytårskviz 2022: 1. (b). 1996. Fra annoncer i Bryggebladet den 18. januar 1996. / 2. (b). Annoncen for ejerlejligheden er fra den 30. maj 2013 / 3. (b). 2009. Annoncerne er fra den 20. januar 2009. / 4. (b). 2020. Annoncen er fra den 22. oktober 2020 / 5. (a). 1993. Overskriften optrådte i det første nummer af Bryggebladet den 22.
marts 1993. Der blev ikke etableret et ’metadoncenter’ i Njalsgade. / 6. (b). 2022 / 7. (b). 1997. AB HAB blev stiftet den 9. januar 1997. / 8. (a). 2002. / 9. (a). 2005. Bandet Nephew spillede en såkaldt ”showcase” koncert. / 10. (b). 1999. Havnestad er indviet den 22. juni 1999 / 11. (b). 1998. Borgerrepræsentant Rikke Fog Møller er den
nye grønguide. Indtægter fra grundsalg skal finansiere DS Industries oprydning af området som senere får navnet Havnestad. / 12. (c). 2004. Vibeke Cramer overtog
forretningen fra boghandlerparret Jespersen efter 30 år. Boghandel på adressen havde eksisteret siden 1942. / 13. (b). 2011. / 14. (c). 2014 / 15. (b). 2007. / 16. (c). 2001.
E/S Norden havde solgt ejendommene til et datterselskab. / 17. (b). 2016 / 18. (c). 2017 / 19. (c). 2021. / 20. (a). 1994. Arkitekterne Poul Jensen og Annelise Bramsnæs
udarbejdet forslaget om en ny Havnepark. De fleste elementer fra projektet blev gennemført i den nuværende park, der blev indviet i 2001. / 21. (b). 2003. Børnehaven
hedder Thorsanna i dag. De 3.000 underskrifter gjorde indtryk: Bus 40 kørte igen langs havnen midt på året. / 22. (a). 1995. Ejendomsselskabet Norden solgt de tre
ejendomme. / 23. (b). 2000. De to børneinstitutioner blev flyttet andet sted på Bryggen, mens Gimle blev revet ned. / 24. (c). 2008. Carl Bagge var med i 1974 som
viceskoleinspektør og senere hen skoleinspektør ved Skolen på Islands Brygge. Han stoppede i løbet af foråret. / 25. (c). 2015 / 26. (a). 2019 / 27. (b). 2006. Centerleder
for Fisketorvet sagde at omsætningen i butikscentret steg med 20 procent efter indvielsen af Bryggebroen. / 28. (b). 2012. / 29. (b). 2010. I dag er det kun Sparekassen
Sjælland-Fyn der har en fysisk bank på Bryggen – de havde ikke adressen i bydelen i 2010. / 30. (c). 2018
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Bryggemad
med Brooker

Vær velkommen
Endnu et år er gået, et nyt gryer,
og det er formentligt tid til at gøre
status over året, der er gået og
måske tid til at ændre på nogle
dårlige vaner. Nytårsforsætterne
er måske nye, eller også bliver de
ligeledes gentaget som så mange
andre traditioner, der er forbundet
med dette tidspunkt på året. Hvad
gemmer det nye år på ud fra et
kulinarisk synspunkt?
Tekst og foto: Stephan
Øhlers Brooker
redaktion@bryggebladet

Et fast element på denne tid
af året er, at en del af mine
bekendtskaber, det øjeblik
klokken slår 12 nytårsnat,
straks begynder at planlægge den stroppetur, som
de vil udsætte dem selv for
i begyndelsen af det nye år.
Hvid januar kalder de
det! For musklerne, kurverne, formerne, lårene og
maverne skal naturligvis

trimmes og være klar til badesæsonen. Så nu bliver der
lagt kostplaner, træningsprogrammer og indført en
disciplin, som selv den mest
hardcore fremmedlegionær
ville protestere over.

Grøn januar
Det giver god mening, at
man godt vil gøre noget
godt for sig selv. Jeg bryder mig personligt ikke om
navnet hvid januar! Hvid er
ikke særligt beskrivende

for gøremålene i denne måned. Det er ikke engang en
rigtig farve! Betyder det så,
at december er sort, hvis
tankegodset er, at det er
modsætningsforhold?
Hvid er farven på lærredet, inden maleren svinger
penslen og kreerer noget
farverigt. Hvid er ikke tæt
på at være det færdige værk.
Jeg synes, at man i stedet
burde kalde det for grøn
januar – et langt mere retvisende navn for, hvad der
er ambitionen! Grøn mad
appellerer mere til en sund
livsstil og træning, end hvid
gør. Håbets farve er ligeledes den grønne nuance,
som også godt kan trækkes
ind i januarformlen. Håbet

er vel, at kiloene rasler af og
erstattes med muskelmasse. Over den sidste årrække
er den grønne farve ligeledes blevet synonym med at
spise klimavenligt – så to
fluer med ét smæk! Klimavenlig mad der ligeledes er
velvære for krop og sjæl…
Grøn januar!

Smager af mere
Udvalget af de mange forskellige kure eller livsstilsændringer er massivt. Så
den første opgave bør nok
være at være i stand til at
skille skidt fra kanel. Der
findes masser af kostplaner
– LCHF, Keto, 5:2-kuren,
Paleo, Suppekur og Nupo

Nyt fra bryggenet
Gratis hjælp til
optimering a dit
WiFi-signal
De hyppigste problemer
Bryggenets brugere oplever, er relateret til brugernes eget udstyr, specielt
Wi-Fi. Bryggenet tilbyder
derfor gratis hjælp fra en
teknikker, som hjælper
med at optimere din Wi-Fi
oplevelse.
Teknikeren vil først forsøge
at afhjælpe udfordringen
med Wi-Fi, ved at guide dig
igennem de mest almindelige løsninger og problemstillinger. Hvis dette ikke
hjælper på Wi-Fi signalet,
så vil teknikeren vurdere
om der er grundlag for et
hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg
foretager teknikere en
gennemgang af din nuværende Wi-Fi løsning, med
det formål at finde frem til
årsagen for udfordringerne.
Som en del af gennemgangen vil teknikeren

også sikre, at din trådløse
router er indstillet korrekt
for at få den bedst mulige
oplevelse.
Teknikeren vil som afslutning på sit besøg komme
med en anbefaling til, hvad
der yderligere kan foretages for at få det bedste
ud af dit Wi-Fi signal. Her
kunne mulige optimeringsforslag være en bedre
placering af den trådløse
router, udskiftning af den
trådløse router eller udbygning af det nuværende
signal.
Bryggenet dækker omkostningen til teknikerbesøget,
og hvis du ønsker at tage
imod et optimeringsforslag,
så vil du få oplyst prisen
for dette inden arbejdet
startes.
For at få hjælp til dit Wi-Fi
signal skal du blot ringe
til Kundeservice på 7174
2300, hvor BOLIG∙NET sidder klar til at hjælpe dig.

Bestilling af
Bryggenets
tjenester
Hvis du har et Bryggenetstik i din lejlighed, kan
du nemt aktivere internet
ved at tilslutte din router
eller computer til stikket
og gå ind på https://start.
bolignet.dk/. Herfra bliver
du guidet igennem oprettelsesprocessen så du har
internet på få minutter.

– og så er der ikke plads til
at nævne dem alle i denne
klumme. Men et vigtigt
parameter i min verden er
uden tvivl, at den kur eller
kostplan, man har tænkt
sig at følge, også er noget
mad, man kan se sig selv
spise og være i fremover.
Det skal ikke være en straffeaktion…
En fordom som jeg gerne
vil være med til at mane i
jorden er, at sund mad skal
være smagsløs og kedelig.
Dette er ingenlunde tæt på
sandheden! Ja, der er ikke
altid mulighed for at bruge
de velkendte, fedtholdige
smagstilsættere som smør,
fløde og creme fraiche.
Men der er andre muligheder for at kreere sund
mad, der smager af mere.
Der findes masser af inspiration til sund mad, som
smager lækkert, og som
samtidigt er med til at gøre
noget godt for kroppen, så

det berømte julesul kan forsvinde igen.
Og det kan der bestemt
være brug for under normale omstændigheder. I en
postcoronatid, hvor tilværelsen måske normaliserer
sig igen, vil der være langt
flere fristelser i alle de sociale sammenhænge, som
mange er blevet berøvet for
over de sidste par år.
Men er det også bydende
nødvendigt at absolut skulle
tvinge sig selv igennem en
januarstroppetur med alle
de pinsler, det må medføre?
Kunne man måske i stedet
have en mere jævn kurve
fordelt over hele året, så
ville man i hvert fald slippe
for den dødssyge start på et
nyt år.
For som min gamle folkeskolelærer ALDRIG sagde
til mig: “Du er god nok, som
du er!”
Godt nytår og velbekomme!

Kyllingebryst med rosenkål:
En super enkel opskrift, som
er sund, hurtig at lave og
hvor man kan tilføje noget
kulhydrat, hvis man føler for
det som tilbehør.
n
n
n
n
n
n
n

2 kyllingebryster
300-350 g rosenkål
2-3 spsk. soya
2 fed hvidløg
1 spsk riseddike
1 tsk kokosolie
1 porre

Kyllingen skæres i mundrette stykker, rens og skyl
rosenkål, og skær dem i

kvarte. På en medium varm
pande tilsættes kokosolien,
og kyllingestykkerne steges
gyldne. Knus hvidløget og
tilsæt sammen med rosenkål. Steg det hele sammen
et par minutter og tilsæt
soya og eddike. Smag til
med salt og peber og drys
afslutningsvis finthakket
porre udover.
Se mere af Stephan Øhlers
Brookers madunivers på
instagramprofilen:
@madrytteren

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

I de foreninger, hvor
Bryggenet også leverer tv
kan dette bestilles ved at
kontakte Kundeservice (se
nedenfor).
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./
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Kundeservice

Bryggenets priser

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.
På telefonen
(7174 2300) ydes der
personlig betjening
mandag og tirsdag kl.
09:00-17:00
onsdag kl. 09:00-19:00
torsdag og fredag kl.
09:00-17:00.
Du kan også sende en
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Grundpakke: 180 kr./md.
Mellempakke: 415 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 415 kr./md.
Fuldpakke: 545 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
545 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Det menneskelige
forstørrelsesglas
Nytåret er så velkommen, men
pendulvejret generer os mennesker
og sikkert også naturen. Håber at
vi blot kan få stabilt koldt vejr og så
efter kyndelmisse i februar en stabil
stigende temperatur
Tekst: Thomas Neumann
Foto: Nikolaj Kirk

NATUR
og pæne planter end små,
undseelige eller i vores optik grimme planter. Uden
at ane de præcise tal er det
nok sikkert, at vi videnskabeligt og personligt sværmer mere for pattedyr end
insekter og småkravl. Der
er eksempelvis i Danmark
cirka 50 arter af pattedyr og
mere end 20.000 insekter.
Selv klapper vi i hænderne
over, at vi har fået nye pattedyr på Bryggen – egernet
på Fælleden og sælen i havnen. Måske har vi samtidigt
mistet flere insekter og måske en paddeart. Men sådan
er vi skruet sammen.
Julie Dahl Møller, en af

vores skarpeste pattedyrseksperter i Danmark, har
lige opdaget en ny art af
spidsmus i Jylland ved Billund Lufthavn. Siden ulvens
genkomst til landet er det
vist den største lille sensation.
Den hvidtandede spidsmus som vores nye beboer
hedder, er omkring 7-8
centimeter lang – det er det
samme som at lægge tre
ølkapsler i forlængelse af
hinanden. Den skulle lugte
af gummi og har ikke tidligere være spottet nord for
Kielerkanalen. Så spørgsmålet er, om den er kommet af sig selv og måske er
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her og der og alle vegne,
men ingen har ledt efter
den. Man skal være noget
skarp for at se forskel fra
vores egen spidsmus, som
vi naturligvis også har på
Fælleden. Eller om den har
været blind passager i et fly
eller i en returforsendelse
af Legoklodser til fabrikken. Spidsmus skal stort
set spise hele tiden for at
overleve på grund af deres
høje stofskifte. De spiser
insekter og andet småkravl
og ikke flymad eller Legoklodser.
Om vinteren overlever
spidsmusen ved at dens
kranie og knogler skrum-

Neumanns
Natur
per. Den er simpelthen reelt
forbi den biologiske grænse
for overlevelse på grund af
dens volumen og må derfor
hive sådan en total kranie/
knogle-knuser-kalorie-kur
op af hatten.
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Katapultere

Dyr og planter er naturligvis styret af temperatur, så
det giver problemer med
så svingende temperaturer. Overvintrende fugle
vinder en del ved varmen,
da de skal finde mindre
mad, og det ikke tærer på
fedtdepoterne. Fugle som
gærdesmutte der spiser insekter, har det så også lidt
lettere, da færre insekter
går til i det milde vejr. Men
hisøgende dyr må være noget forvirrede og pressede i
vejrgudernes vægelsind.

Målet med denne klumme
er åbenlyst at nysgerriggøre og skubbe flere bryggeboer ud på Fælleden og
i den øvrige lokale natur.
Desuden vil året også blive
brugt til at katapultere flere
endnu længere ud og gerne
i den blå natur. Havet er
også vores fremtids spisekammer,
CO2-forslugen
og leverandør og kilde til
alskens hemmeligheder og
nyopdagelser.

Vi er æstetikere
Biologer laver langt flere
studier af høje planter, af
planter med blå blomster

Bryggens og fælledens
nye beboer – kæmper
dog for at finde føde.

