
Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S 
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136 

Hudpleje & SkønHedSklinik
HosAmal.dk

• CND Shellac

• Ansigtsbehandlinger 

• Spa pedicure & manicure 

• Oxygen ansigtsbehandling 

• Diamant peeling 

• Voksbehandlinger 

• Brudeopsætning 

• Gavekort

side 8 og 9side 10side 6

Tæt tango

Hver mandag i kælderen 
under Kulturhuset Islands 
Brygge fordyber en gruppe 
unge mennesker med 
blandede nationaliteter sig i 
argentinsk tango

Ordenes oprindelse

En større viden om, hvor 
sammenvævede og beslæg-
tede verdens sprog er, kan 
ifølge sprogforsker Birgit 
Anette Rasmussen hjælpe 
os til at forstå, hvor meget vi 
alle har tilfælles

Bevingede billeder

Inge Merete Gross lukkede i 
efteråret sit galleri i Njals-
gade og rykkede til vestky-
sten. Nu er hun tilbage for 
en stund med ny udstilling 
i seks etager i Håndværkets 
Hus

• Du får en fast behandler, som kender dig 
• Vi byder altid velkommen med et smil
• Moderne klinik med afslappende atmosfære
• Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S  
 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær 

70 400 597 
INVITATION  

TIL DIG 
 

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

Måske drømmer du om en villa i byen eller et lille hus på landet? 

En større lejlighed eller måske en mindre? 

 

Vi kan sælge din nuværende bolig om det er en ejerlejlighed,  
andelslejlighed eller villa/rækkehus. 

 

Kig ind og del dine drømme med os og 

lad os dele vores 27 års erfaring i bolig salg med dig. 

 

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen? 

 

Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk 

 

Kærlig hilsen 

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting 

 

 

 

INVITATION
Sweet-Homes vil gerne invitere dig indenfor 

til en snak om dine boligdrømme!

Vi kan sælge din nuværende bolig, om det er en 
ejerlejlighed, andelslejlighed eller villa/rækkehus.

Kig ind og del dine drømme med os og lad os dele 
vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen?
Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk

Kærlig hilsen Sweet-Homes v/ Maria Schlichting

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

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* Ifølge Boligsiden.dk d. 23-11-2020. Ejerlejligheder solgt i 2300 København S de seneste 12 måneder uden projektsalg

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

Skal vi også sælge din bolig?

7. april 2022 
30. ÅrGaNG  Nr. 7

Marianne overlader tøjlerne til Maria
Efter mere end 
50 år som elev, 
timelønnet 
og leder af 
rideklubben 
Ridevenner 
går Marianne 
Pedersen på 
pension. Hun 
overlader klubben 
trygt i hænderne 
på Maria Hoedt 
Nielsen, der 
er kommet i 
klubben siden 
hun var seks år 
gammel

Side 4
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez, 
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Efter adskillige bekymrede 
borgerhenvendelser, en 
underskriftsindsamling, et 
borgermøde og en dyr, men 
utilstrækkelig ombygning 
af krydset ved Artillerivej 
og Axel Heides Gade får 
bryggeboerne nu det, de 
har råbt på i årevis: en lys-
reguleret overgang. Ved for-
handlingerne om de over-
skydende midler fra årets 
budget blev der afsat 7,3 
millioner kroner til at bygge 
et lyskryds.

– Det skal være trygt 
at færdes i trafikken i Kø-
benhavn. Derfor er vi også 
nødt til at reagere og tilpas-
se vores veje og cykelstier, 
så de matcher de trafikale 
behov. Der har igennem 
længere tid været utilfreds-
hed med forholdene i netop 
det kryds, og derfor er jeg 
glad for, at partierne har 
fundet finansieringen til en 
lysregulering ved forhand-
lingerne om overførsels-
sagen, siger Københavns 
Kommunes teknik- og mil-
jøborgmester Line Barfod i 
en pressemeddelelse.

Utryg oplevelse
Det tilslutter Klaus Mygind, 
der er gruppeformand for 
SF, sig. Han bor selv i om-
rådet og ser ved selvsyn, 
hvordan krydset skaber 
utryghed:

– Jeg har mange morge-
ner stået dernede og taget 
billeder af de mange foræl-
dre og børn, der skal over 
vejen og står og venter i 
usikkerhed om, hvorvidt bi-
lerne stopper. Mig bekendt 
har der heldigvis ikke været 

ulykker, men både cyklister 
og fodgængere, børn som 
voksne, har en oplevelse af 
utryghed i det kryds. Så det 
er rigtig godt, at vi nu får 
det lysreguleret, og der skal 
lyde et stort cadeau til det 
store borgerengagement, 
der har været, siger han og 
fortsætter:

– Hvordan vi så får lavet 
det kryds ordentligt, det 
skal diskuteres indgående. 
Det er jo ikke mere end tre 
år siden, vi sidst byggede 
det om.

Planen er, at der vil blive 
etableret en lysreguleret 
fodgængerkrydsning på 
tværs af Artillerivej i begge 
sider af Axel Heides Gade. 
Projektet sættes i gang sna-
rest og forventes at være 
færdigt i 2025.

Ommer
I en pressemeddelelse skri-
ver Marcus Vesterager, der 
er medlem af Borgerrepræ-

sentationen for Socialdemo-
kratiet og sidder i Teknik- 
og Miljøudvalget:

– Vi har lyttet til de hen-
vendelser og bekymringer, 
der er kommet vedrørende 
krydset på Artillerivej, og 
har måttet erkende, at ar-
bejdet ikke blev gjort godt 
nok sidst. Vi håber derfor, 
at dette forslag kan bidrage 
med en øget tryghed, når 
børn, unge og ældre igen 
skal krydse vejen.

Tidspessimisme
Lyskrydset står efter pla-
nen klar senest 2025, men 
så er der også taget højde 
for adskillige forhold, der 
potentielt kan sænke pro-
cessen. Der skal blandt 
andet laves et nyt stykke 
cykelsti for cyklister, der 
kommer fra Fælleden og 
skal mod Bryggebroen, og 
den nye udkørsel svinger 
ind over institutionen Hva-
lens parkeringsplads, som 

derfor skal delvist inddra-
ges. 

Derfor skal Børne- og 
Ungdomsforvaltningen ven-
de tommelfingeren opad, 
før planen kan gennemfø-
res, ligesom også Grund-
ejerforeningen Havnestad, 
der som bekendt ejer Axel 
Heides Gade, skal inddra-
ges. Sidst men ikke mindst 
skal der også gives dispen-
sation fra fredningen af 
Amager Fælled for at sikre 
oplysning på det nye stykke 
cykelsti ved krydset.

Derfor har anlægspro-
jektet en relativt lang tids-
horisont, men Teknik- og 
Miljøforvaltningen oplyser, 
at “hvis nogle af disse ting 
afklares hurtigere end for-
ventet, vil anlægget også 
blive færdiggjort tidligere”.

NYHEDER

Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det lød helt indlysene som en god 
idé, da Grundejerforeningen Havne-
stad iværksatte et storstilet arbejde 
med at udvikle en helhedsplan 
for Havnestadens fællesarealer, 
der blandt andet dækker over den 
grønne og blå kile, den sydlige 
del af Havneparken og derudover 
hele havnefronten til området ved 
Drechselsgade. Havnestadens del 
af Havneparken er lige så støj- og 

skraldeplaget som den kommunale del mod nord, men 
bydelens øvrige fællesarealer ligger stort set øde, uud-
nyttede og uforløste hen. Bor man ikke i området selv, 
er det ikke engang sikkert, at man ved, hvad hverken 
den grønne eller blå kile overhovedet er for områder. 

Derfor blev ambitionerne om at få lavet en plan, med 
henblik på at skabe mere liv og funktionalitet mellem 
bygningerne i Havnestaden, da også modtaget med 
jubel fra blandt andet Amager Vest Lokaludvalg, der 
tilmed spyttede betragteligt i bøssen for at hjælpe 
planerne på vej. Men ak, på den ekstraordinære gene-
ralforsamling, hvor repræsentanter fra de mange for-
skellige ejendomme, der tilsammen udgør Grundejer-
foreningen Havnestad, skulle tage stilling til, hvorvidt 
man ville gå videre med udviklingen af en helhedsplan, 
blev planerne forkastet af et lille flertal. 

Begrundelserne er velkendte: man ønsker ikke tiltag, 
der kan medføre mere støj og møg i området. Og det 
er egentlig ikke svært at forstå, hvis ‘mere liv’ ikke står 
øverst på ønskelisten hos naboer til havneparken. Men 
Bryggens dårlige erfaringer med netop Havneparken er 
også ved at udvikle sig til et kollektivt traume, der står 
i vejen for alle forsøg på at udvikle bydelen. En grund-
ejerforening har tidligere nedlagt veto mod en badezone 
ud for Polaris-tårnene på grund af frygt for støj og møg. 
Da den nye udskolingsbygning blev projekteret, var 
der borger-bekymring for, at de offentligt tilgængelige 
tagarealer ville tiltrække støj og møg. Og Lokalrådets 
arbejde for at etablere et nyt medborgerhus i lokalerne 
under Langebro blev også mødt af modstand fra naboer, 
der frygtede…ja..støj og møg. 

Der er næppe nogen, der ønsker mere støj og møg 
på Bryggen. Der var heller ikke noget i opdraget til 
helhedsplanen, der gav grund til at tro, at det ville 
blive slutresultatet. Tværtimod blev der talt om lege- 
og træningsredskaber, byhaver og mødesteder. Og en 
omhyggelig borgerinddragelse ville sikre, at Havne-
stadens egne beboere fik mulighed for at sætte deres 
præg på udviklingen. Ønsker man virkelig ikke det? 
Skal Havnestaden forsat være et sted, man går igen-
nem? Eller skal det være et sted, man har lyst til at op-
holde sig?

LEDER

skal Havnestaden være 
et ikke-sted?
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Grønt lys til lysregulering ved 
Axel Heides Gade
Et nyt lyskryds er på vej på Artillerivej i krydset ved Axel 
Heides Gade. Det blev besluttet under forhandlingerne 
om overførselssagen, hvor overskydende midler fra året 
budgetaftale bliver fordelt. Her blev partierne enige 
om at afsætte 7,3 millioner kroner til at ombygge det 
omdiskuterede kryds og etablere et lyskryds

Krydset ved Axel Heides 
Gade har været kilde til 

bekymring og frustra-
tion for både fodgæn-

gere, cyklister og bilister i 
mange år. Senest søsatte 

10-årige August en un-
derskriftsindsamling for 

at få lysreguleret krydset. 
I skrivende stund har 630 

personer skrevet under.

Ensretning

0 5 10 m

 NYT TRAFIKSIGNAL I KRYDSET ARTILLERIVEJ/AXEL HEIDES GADE
Amager Vest
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Når det nye 
lyskryds ved Axel 
Heides Gade bliver 
bygget, bliver der 
samtidig lavet en 
ny cykeludkørsel fra 
Amager Fælled.
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pure Tea Copenhagen - islands Brygge 63 A 3th - 2300 kBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

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. 

NYHEDER

OPNÅ DIN 
DRØMMEFRISURE 

MED HAIRTALK 
EXTENSIONS

Drømmer du om et langt, smukt 
hår med masser af fylde? Vil du 
have et naturligt look, hvor det 

hverken kan mærkes eller ses at 
du har extensions? 

Hos ZENZ kan du få påsat ægte 
hår af den absolut mest luksuriøse 

slags. Vi bruger udelukkende 
ægte hår af den bedste kvalitet 
og anvender markedets mest 
skånsomme metode helt uden 
nogen form for skadelig kemi. 

Læs mere om ZENZ og hvad vi 
gør for at passe på dig og vores 

planet på www.zenz.dk

FYLDE, LÆNGDE 
OG NATURLIG 
FORANDRING

Find din lokale ZENZ-salon på www.zenz.dk     I     Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk

ZENZ Islands Brygge 79F, 2300 Kbh S • Tlf. 32 96 43 43

LOOK GOOD   •   FEEL GOOD   •   DO GOOD
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HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

1,5 millioner til broundersøgelse
En ny cykel- og gangbro fra Islands Brygge til Enghave Brygge rykkede et 
skridt nærmere, da der blev afsat penge til en forundersøgelse af broen 
under overførselssagen

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen 
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

En kombineret cykel- og 
gangbro, ikke ulig Bryg-
gebroen, har fremgået af 
lokalplanen for det sydlige 
Islands Brygge i årevis. 
Men kun som en ‘mulig-
hed’. Broen vil gøre bydelen 
stationsnær, når sydhavns-
metroen efter planen åbner 
i 2024 med blandt andet et 

stop på Enghave Brygge. 
Men selvom broen har 
været efterspurgt højlydt 
blandt beboerne i området, 
er den blevet forbigået ved 
tidligere budgetforhandlin-
ger.

Hvor er du, bro?
Men denne gang var der 
bid. Ved forhandlingerne 
om de overskydende midler 
fra årets budget – den så-
kaldte overførselssag – blev 

der afsat 1,5 millioner kro-
ner til en forundersøgelse af 
broen. Det er ingen garanti 
for, at broen nu kommer. 
Men for første gang bliver 
der arbejdet konkret på at 
realisere projektet.

Foranalysen skal besvare 
de mange spørgsmål, der 
går forud for et byggeri af 
den type og størrelse. Hvor-
dan ser havbunden ud? Lig-
ger der rør eller ledninger 
i vejen, som man skal være 
opmærksom på? Hvilke 

mulige linjeføringer findes? 
Hvordan harmonerer de 
med byområderne på begge 
sider af vandet, og hvordan 
skaber man det bedste tra-
fik-flow til og fra broen?

Hvad skal det koste?
Derudover skal undersø-
gelsen også besvare det 
helt store spørgsmål: Hvor 
meget kommer broen til 
at koste? Når undersøgel-
sen efter planen er færdig 
i løbet af næste år, skal den 
nemlig forelægges Teknik- 
og Miljøudvalget forud for 
forhandlingerne om kom-
munens budget for 2024. 
Her vil det så være op til 
politikerne ved forhand-
lingsbordet at beslutte, om 
de vil sætte penge af til rent 
faktisk at bygge broen.

selvom stibroen er 
skrevet ind som en 
mulighed i lokal-
planerne på begge 
sider af havnen og 
også fremgår af 
diverse illustrationer 
af boligbyggerier på 
det sydlige Bryggen, 
er der ikke blevet ar-
bejdet konkret med 
broen før nu.

Badesæson forlænges
I år bliver det muligt at 
tage en dukkert i havneba-
det helt frem til slutningen 
af september. Ved overfør-
selssagen blev der nemlig 
afsat 0,7 millioner kroner, 
der gør det muligt at holde 
byens tre havnebade åbne 
en ekstra måned i septem-
ber med tilknyttet livred-
ning.  
 – AK47

sommerbadesæsonen 
bliver forlænget en 

måned ind i efteråret.  
Foto: Ricardo Ramirez

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Rettelse
I sidste nummer af Brygge-
bladet skrev vi, at det afslag, 
Kulturhuset Islands Brygge 
havde modtaget på dispen-
sation fra lokalplanen for 
Havneparken, også betød, 
at der ikke længere kunne 
afholdes loppemarkeder. 
Det er ikke korrekt. I artik-
len fremgår også, at der i år 
er givet tilladelse, og at ar-
rangementet fortsat vil kun-
ne afholdes, når det over-
ordnede hensyn til at sikre 
fri adgang for borgerne til 
kajkanterne efterleves. Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
forventer ikke, at det vil 
være et problem at organi-
sere loppemarkederne på 
en måde, hvor hensynet til 
fri adgang til kajkanten kan 
overholdes.

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

Det er med lige dele vemod 
og optimisme, når Marian-
ne Pedersen (70) efter mere 
end 50 år i rideklubben på 
Amager Fælled nu hænger 
sadeltøjet for sidste gang 
og går på pension. Hun 
har tilbragt utallige timer i 
staldene og ridehallen i den 
gamle ballonhangar, siden 
hun selv startede som elev 
på den daværende rideskole 
i 60’erne og siden blev ansat 
og til sidst leder af fritids-
klubben, som i årtier har 
været hendes andet hjem.

Hvad skal du egentlig lave 
nu?

– Det ved jeg jo ikke for 
pokker, griner hun og fort-
sætter:

– Jeg skal jo øve mig. Jeg 
har arbejdet hele mit liv 
stort set hver eneste aften. 
Så det bliver noget nyt.

Bliver det svært at stoppe?
– Det kunne jeg godt fore-

stille mig. Men det bliver 
også rart. Når jeg knokler 
rundt, kan jeg jo godt mær-
ke, at jeg ikke er 17 mere. 
Men det bliver også rigtigt 
mærkeligt. Så det kan være, 
at jeg lige kommer forbi en 
gang imellem og giver en 
hånd med.

Levede på rideskolen
Marianne Pedersen star-
tede til ridning i 1961. Den-
gang var klubben en privat 
rideskole, der blev drevet 
af slotsforvalteren på Chri-
stiansborgs søn. Der var 
ikke ret mange heste, men 
Marianne Pedersen blev 
lynhurtigt fast inventar på 
rideskolen.

– Vi levede her. Vi kom 
direkte fra skole, og så su-
sede vi herover; ligesom 
mange af børnene gør i dag. 
Jeg var her nok hver dag og 
hjalp til. Det var en stor del 
af mit liv allerede dengang, 
fortæller hun.

Hendes egen barndom på 
rideskolen var også med til 
at forme hendes egen ledel-
sesstil, da hun i 1970 selv 
blev ansat.

– Tingene var lidt ander-
ledes dengang; lidt mere 
skrapt. Vi arbejdede faktisk 
temmeligt meget. Kørte 
lort ud og løb rundt og trak 
hestene ud, når de skulle 
ride. Hvis man sagde nej, så 
kunne man godt løbe hjem 
til sin mor og få 25 øre til 
en iskage, erindrer hun og 
tilføjer:

– Det var jo en anden tid, 
og vi var glade for at være 
her. Men jeg besluttede 
også, at sådan skulle det 
ikke være, når jeg bestem-

te. Vi taler pænt til børnene 
og beder dem om hjælp til 
arbejdet. På den måde er 
børnene på nogle punkter 
nærmere blevet mine kolle-
gaer. Når vi går og arbejder, 
er vi egentlig meget lige. 
De er jo hamrende dygtige. 
Både til at have styr på he-
stene, men også til at være 
mennesker. 

Bliver og kæmper
Marianne Pedersen fyldte 
70 år tidligere på året, og 
efter mere end 50 år i ride-
klubben er det nu blevet tid 
til at sige tak og farvel. Det 
har egentlig ligger i kortene 
i længere tid, men med de 
sidste par års stormvejr om-
kring klubben har Marian-
ne Pedersen ikke haft sam-
vittighed til trække stikket, 
førend der var ro på igen.

– Først havde vi jo en lang 
periode, hvor vi ikke vid-
ste, om vi ville blive nødt 
til at lukke. Derefter kom 
en tid med byggerier på 
ballonhangaren og den nye 
ridehal. Så kom corona og 
lukkede os ned. Jeg kunne 
jo ikke gå midt i alt det. Det 
ville jeg ikke, fortæller hun.

Rideklubben var for få 
år siden et mulehår fra at 
blive tvunget til at lukke, 
fordi den gamle ballonhan-
gar, som klubben bruger 

som ridehal, viste sig at 
være så faldefærdig, at den 
måtte lukkes. I 11. time 
trådte Realdania By & Byg 
til og købte ballonhanga-
ren og istandsatte den, så 
rideklubben kunne blive 
boende. Men først efter et 
langt forløb hvor Marianne 
Pedersen og alle børnene 
ikke anede, om de var købt 
eller solgt.

– Da det var aller værst, 
sagde jeg, at jeg mente, at vi 
bare skulle få det overstået 
og afvikle det hele. Det så 
helt håbløst ud, erindrer 
Marianne Pedersen og for-
tæller, hvordan der sågar 
var lagt planer for, hvordan 
hestene skulle have været 
hentet og kørt væk sent om 
natten, så ingen af børnene 
ville være der og se det.

– Men så kom nogle af 
de ‘forbistrede’ unger og 
sagde: “Marianne, skal vi 
give hinanden hånd på, at 
vi kæmper?” Så blev jeg jo 
nødt til at klaske min hånd 
i deres, fortæller hun og til-
føjer:

– De børn har virkelig 
kæmpet hårdt for klubbens 
overlevelse. 

Ryster posen
Med rideklubbens fysiske 
rammer fremtidssikret og 
de hårde coronanedluknin-

ger bag sig, ser rideklub-
bens fremtid lysere ud, end 
den har gjort længe. Det 
har Marianne Pedersen set 
som et tegn til, at det er tid 
til at give tøjlerne videre til 
Maria Hoedt Nielsen (27), 
der fra denne uge overtager 
den daglige ledelse af ride-
klubben Ridevenner.

Lige som Marianne Pe-
dersen selv er Maria Hoedt 
Nielsen stort set opvokset i 
klubben, hvor hun er kom-
met, siden hun var 6 år gam-
mel.

– Som barn boede jeg 
nærmest herude. Jeg var 
her næsten alle hverdage 
og også gerne i weeken-
den, hvis jeg kunne slippe 
afsted med det. Så der har 
været periode, hvor folk her 
næsten har set mere til mig 
end min familie, fortæller 
hun og fortsætter:

– Da jeg var lille og var 
med til at lave stald og gik 
og ordnede ting sammen 
med Marianne, så var det al-
tid min opgave at ryste halm 
op til hestene. Og sådan gik 
det til, at min kælenavn blev 
‘Ryste’. Det har jeg heddet 
i alle de 15 år, der er gået. 
Jeg præsenterer mig selv-
følgelig som Maria, men jeg 
må nogle gange lige sige, 
at hvis nogen kalder mig 
noget andet, så er det altså 
derfor. Somme tider hører 

jeg børn spørge hinanden, 
hvad jeg egentlig hedder 
rigtigt.

Blev hængende
Lige som sin forgænger er 
Maria Hoedt Nielsen gen-
nem årene vokset mere og 
mere sammen med ride-
klubben, som hun nu skal 
stå i spidsen for.

– Da jeg startede som 
barn, var det en rideskole. 
Samtidig med at jeg blev ti 
år og skulle starte i 4. klas-
se, blev skolen lavet om til 
en fritidsungdomsklub. Så 
gik jeg der, indtil jeg blev så 
gammel, at jeg ikke måtte 
det længere, fortæller hun, 
men tilføjer:

– Men derefter blev jeg li-
gesom bare hængende. Jeg 
kom her som frivillig, hjalp 
til med løst og fast og fik lov 
til at ride nogle hold ude på 
Fælleden. Jeg blev ved med 
at dukke op, fordi jeg ikke 
kunne undvære det. Sådan 
har det været for mange, så 
flere af dem, jeg selv kom 
her med som barn, er også 
blevet hængende eller har 
arbejdet her som timeløn-
nede, ligesom jeg selv har 
gjort de sidste par måneder.

Maria Hoedt Nielsen er 
ellers uddannet sygeplejer-
ske og har arbejdet på Akut 
Neurologisk Modtagelse på 

Bispebjerg Hospital indtil 
for nylig. Hun gjorde sig 
egentlig ingen tanker om et 
karriereskift, indtil Marian-
ne Pedersen puffede subtilt 
til hende.

– Vi sad og spiste sam-
men herude en onsdag 
aften og snakkede om, at 
Marianne jo snart skulle på 
pension, og om der var no-
gen, der havde søgt jobbet. 
Der sagde Marianne til mig, 
at ‘Vi venter jo lidt på, at sy-
geplejersken søger det’, for-
tæller Maria Hoedt Nielsen 
og fortsætter:

– Jeg var ikke sikker på, 
om hun mente det. Jeg gik 
ud fra, at de søgte en pæ-
dagog. Men de ville hellere 
have en, der kendte stedet, 
børnene og hestene. Jeg gik 
i tænkeboks, men jo mere 
jeg tænkte over det, desto 
mere nåede jeg frem til, at 
det var jeg nødt til at give en 
chance. Jeg ville fortryde, 
hvis jeg ikke prøvede det. 

Marianne Pedersen er 
henrykt for, at det netop er 
Maria Hoedt Nielsen, der 
efterfølger hende.

– Det var en stor glæde for 
mig, at hun fik jobbet. Hun 
kender hestene, hun ken-
der ungerne, hun kender de 
daglige rutiner. Og så kan 
hun selv hen ad vejen finde 
sine egne ben, siger hun.

Maria Hoedt Nielsen ser 
frem til at sætte sit præg på 
rideklubben, selvom der er 
store ridestøvler at fylde.

– Jeg glæder mig, men 
det er også en lille smule 
angstprovokerende. Men 
jeg kender jo stedet og bør-
nene. Selvom de er kede af, 
at Marianne stopper, så er 
de glade for, at det er en, de 
kender, der overtager.

Kommer du også til at 
være her, til du bliver 70?

– Det vil tiden vise. Men 
jeg ville ikke være ked af 
at være her resten af mit 
arbejdsliv. Når jeg ser på, 
hvor meget Marianne har 
gjort, og hvor mange men-
nesker hun har rørt, så ville 
jeg være stolt, hvis jeg opnå-
ede halvt så meget.

NYHEDER

siden hun var 6 år gam-
mel, er Maria Hoedt 
Nielsen kommet i 
rideklubben Ridevenner, 
hvor hun blandt andet 
har hjulpet klubbens nu 
forhenværende leder 
Marianne Pedersen med 
at sørge for både heste 
og børn.

Ridevennerne siger farvel 
til Marianne Pedersen
Efter at have tilbragt størstedelen af sit liv i rideklubben Ridevenner 
takker Marianne Pedersen af og går på pension. Selvom det er 
tiltrængt, er det et svært farvel. Hun overlader rideklubben i gode 
hænder hos Maria Hoedt Nielsen, der ligesom Marianne selv er 
kommet i klubben, siden hun var barn
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk 

Socialdemokratiet ligger 
for tiden stabilt i menings-
målingerne på omkring 
26-27%. Alligevel forsøger 
partiet stadig at skabe over-
blik over, hvad der gik galt 
i storbyerne ved kommunal-
valget for et halvt år siden. 
Partiets kredsbestyrelse i 
Indre By og Christianshavn 
har nu indstillet brygge-
boen Nikoline Prehn som 
folketingskandidat. På en 
ekstraordinær generalfor-
samling i maj finder hun 
ud af, om der er nok opbak-
ning. 

– Vi skal være bedre til at 
tale højt om vores gode po-
litik. Vi har skubbet storby-
mennesker og akademiker-
ne fra os, fortæller Prehn 
over en kop sort kaffe i 
hjemmet i Halfdansgade.

Boligpolitik ude af 
kontrol
Kopperne på langbordet er 
prydet med portrætter af 
Karl Marx og Thorvald Sta-
uning, og der er klassiske 
teaktræsmøbler i køkken-
alrummet. Den 19-årige 
statskundskabsstuderende 
er bevidst om sin partiarv. 
Hun vil bidrage til at frem-
tidssikre Socialdemokra-
tiet. Omkring langbordet 
eller på en af de to altaner 
ud mod Halfdansgade drøf-
ter Nikoline Prehn ofte po-
litik med gæster eller med 
de to bofæller, Magnus og 
Lærke. Dem kender Prehn 
fra sin allerede betragtelige 
karriere som politisk aktiv. 

– Vi har været smadder-
heldige at finde en bolig her 
på det dejlige Bryggen, si-
ger Prehn om trioen, inden 
hun straks dirigerer samta-
len tilbage til det politiske.

– Boligpolitikken er ude 
af kontrol. Det kan simpelt-
hen ikke passe, at der står 
tomme lejligheder, når så 
mange gerne vil bo i storby-
erne.

Prehn tilføjer råt for usø-
det, at hvis man ejer en lej-
lighed, så skal man også 
bruge den. Ellers skal man 
lade være med at eje en lej-
lighed.

dilemmaet parkering
Selv om hun stiller op lands-
politisk, gør Nikoline Prehn 
sig masser af lokalpolitiske 
tanker. Et varmt emne i 
byen og på Bryggen er bi-
ler og parkering. Lige som 
med lejlighederne står for 
mange biler ubrugte hen og 
optager attraktiv plads på 
gaderne. Men her er politi-
keren knap så kategorisk.

– Ja, parkering er virkelig 
et dilemma. Mange bruger 

store mængder tid på at 
køre rundt på Bryggen og 
andre steder og lede. 

Derfor mener Nikoline 
Prehn ikke, at færre parke-
ringspladser er den rigtige 
vej at gå. Men måske skulle 
der være store parkerings-
pladser lidt mindre centralt, 
eventuelt ved metro- og 
togstationer.

– Så kan folk cykle eller gå 
det stykke hen til deres bil, 
siger politikeren og afviser 
heller ikke dyrere parke-
ringslicenser som en måde 
at få bugt med trængslen.

Politisk opvækst
Der blev også drøftet politik 
i det aalborgensiske barn-
domshjem, som Nikoline 
Prehn sidste år skiftede ud 
med bofællesskabet i ho-
vedstaden. Hun er datter af 
den aktuelle fødevaremini-
ster Rasmus Prehn (S). Den 
relation har medierne ikke 
forsømt at lægge vægt på, 
siden Nikoline Prehn meld-
te sit kandidatur ud i marts.

– Medierne spørger me-
get til min far og til min al-
der. Det er jeg irriteret over. 
Faktisk meget irriteret, si-
ger Nikoline Prehn.

Dog medgiver nordjyden, 
at der ikke noget, der er så 
skidt, at det ikke er godt for 
noget. De mange hug på so-
ciale medier kaster nemlig 
mange nye følgere af sig. 

– Men det har ligesom 
ikke så meget med mig at 
gøre, at han er minister. I 
øvrigt stiller han op i Hjør-
ring.

Kender sin egen 
virkelighed
Folkedomstolen på de socia-
le medier er ikke sen til at 
dømme den unge politiker 
ude, nærmest inden hun er 
begyndt.

– De taler om, at jeg 
mangler erfaring fra ar-
bejdsmarkedet.

Kritikken klinger over en 
velkendt smædesang vendt 
mod de unge. Den er med-
virkende til, at de 18-30-åri-

ge skyr politik i rekordstort 
omfang i disse år. Sangens 
refræn handler om leve-
brødspolitikere, der er tid-
ligt ude. Om at de alle sam-
men læser statskundskab. 
Om manglende erfaring 
fra liv og arbejde. Og ikke 
mindst om, at unge ikke 
”kender virkeligheden”. 

– Jeg ved ikke, hvilken 
virkelighed der er tale om. 
Jeg kender min egen virke-
lighed, og den er politisk 
siger hun bastant men alli-
gevel filosofisk.

– Mange års erfaring på 
arbejdsmarkedet omsættes 
ikke nødvendigvis til poli-
tisk erfaring.

Forandringsmaskinen
Storbyvælgerne er en af 
grundene til, at Nikoline 
Prehn stiller op i valgkred-
sen Indre By og Christians-
havn. Prehn forlod Social-
demokratiet på grund af 
det hun så som en uambi-
tiøs klimapolitik. Hun var 
heller ikke tilfreds med ud-
lændingepolitikken. Men 
nu er hun tilbage i partiet, 
i erkendelse af at det, med 
hendes ord, er ”Danmarks 
største forandringsmaski-
ne”. Men Prehn vil mere 
end blot deltage i foran-
dring og forbedring af det 
danske velfærdssamfund. 
Hun vil forandre partiets 
politik indefra. 

For stram til 
storbymennesker
Det slag tager netop ud-
gangspunkt i klimapolitik 
og udlændingepolitik. Hun 
har den seneste tid taget 
cyklen rundt i det indre Kø-
benhavn og snakket med 
mange af sine potentielle 
vælgere. 

– Folk i storbyen er eks-
tra optaget af klima. Og så 
er det mit klare indtryk, at 
vores udlændingepolitik er 
blevet lidt for stram. Jeg sy-
nes for eksempel ikke, det 
giver mening, at vi har set, 
at mange ikke kan få deres 
kæreste til landet.

Berejst i Uganda og 
Ukraine

Hun tilføjer, at den aktu-
elle krise i Ukraine med 
flygtningestrømme i vores 
retning gør ideen om hjælp 
i nærområderne konkret. 
Nikoline Prehn har været 
ulandsfrivillig i Afrika. 

– Jeg så i Uganda og Ken-
ya, at man godt kan lave vel-
fungerende flygtningelejre i 
nærområderne, siger Prehn 
om en indsats, der også 
bragte hende til Nepal.

– Nu er det Danmark, 
der er nærområdet. Det 
ville være pinligt, hvis vi 
med den ene hånd sagde 
til afrikanske lande, at de 
skal hjælpe i nærområderne 
uden at gøre det samme 
selv.

Den berejste socialdemo-
kratiske folketingskandidat 
har også været i Ukraine og 
hjulpet ungdomspolitikken 
på vej i det unge demokrati. 
Hun er trist over at se, hvor-
dan den sunde udvikling nu 
bogstaveligt talt er på vej i 
ruiner.

Bevaringsmaskiner
Når det gælder Amager 
Fælled er Nikoline Prehn 
også klar i spyttet. Her vin-
der den socialdemokratiske 
forandringsmaskine over 
den bevaringsmaskine, hun 
mener de ekstreme fløj-
kræfter repræsenterer.

– Til kommunalvalget 
havde Enhedslisten plaka-
ter overalt med gratis bolig 
til alle. Men de har stemt 
imod samtlige planer om at 
bygge nye almene boliger. 
Det er ikke progressivt.

Almene boliger 
vigtigere end 
vandsalamander

Prehn er med andre ord 
tilhænger af projekt Fælled-
byen og er ikke bange for at 
sætte den store boligpolitik 
over den store vandsala-
mander. Modsat Amager 
Fælleds Venner og andre 
‘bevaringsmaskiner’ er hun 
ikke bange for, at bygge-
projektet er del af en glide-
bane, hvor Amager Fælled 
skrumper bid for bid.

– Folk bekymrer sig lidt 
for meget. Det er nogle en-
kelte på fløjene, som er dyg-
tige til at råbe højt og råbe 
vagt i gevær. De alminde-
lige københavnere er altså 
også optaget af en balance-
ret boligpolitik. 

Lynetteholmen betrag-
ter Nikoline Prehn som en 
energi-ø og altså ikke et rig-
mandsparadis, der sviner 
byen til i byggefasen. Dog 
indrømmer hun, at projek-
tet ikke har meget med al-
mene boliger at gøre.

NYHEDER

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 785,64 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) 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

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

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 10 til 20 minutter

Bryggebo vil ind i den 
socialdemokratiske forandringsmaskine
Nikoline Prehn har politik i blodårene og gik tidligt i gang med at ville 
ændre verden. Til maj finder bryggeboen ud af, om Socialdemokratiets 
medlemmer ser et lys hendes politik. Energien og ideerne kommer direkte 
fra Prehns socialdemokratiske storbyhjerte

Foreningen Skolehaven Islands Brygge

GENERALFORSAMLING
Torsdag 21. april 2022, kl. 19.00-20.30

Skolehaven Islands Brygge, Artillerivej 69H
Dagsorden
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af årsregnskab 

og godkendelse af heraf
• Valg til bestyrelse
• Valg af revisor
• Eventuelt

Varmt Velkommen
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Lyset er 
stærkere
Foråret med fuglesang er for alvor kommet, og vinteren 
gået bort. Vårudstillingen Lyset er stærkere minder os 
om denne livsbekræftelse i Håndværkets Hus på Islands 
Brygge. Her udstiller kunstner og præst Inge Merete 
Gross malerier i seks etager, som sprudler af liv og glæde

Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Inge Merete Gross bor i 
Hanstholm og maler i sit 
atelier ud mod Vesterhavet 
om sommeren og i sit ate-
lier på Gran Canaria ved At-
lanterhavet i vinterhalvåret. 
Indtil september sidste år 
boede hun på Islands Bryg-
ge og havde også et atelier 
på Njalsgade.

– Så jeg er utrolig glad for 
at være tilbage og udstille 
på Islands Brygge, fortæller 
Inge Merete Gross, mens vi 
går op ad trapperne og forbi 
malerier på hver etage, der 
er i gang med at blive hængt 
op. Det er også vidunderligt 
at få lov til at udstille i sådan 
et fantastisk rum med en 
masse lys. 

Solen stråler ind gennem 
glasvæggene og kaster 
skygger over i alt 50 maleri-
er. På hver af de seks etager 
kan man fordybe sig i om-
kring fire store farvestrå-
lende malerier og mange 
små. Turen opad til næste 
etage giver tid til at lade 
indtrykkene synke. På den 
måde fremstår udstillingen 
som en helhed i et rum. 
Samtidig opdeler etagerne 
udstillingen, hvilket giver 
en ro med plads til forskel-
ligheder. 

Magi og fingermaleri
Vi træder op gennem eta-
ger med mange forskellige 
stemninger, mens stilen og 
motiverne er de samme. 
Skæve, sjove og smukke 
mennesker træder frem fra 
farvemættede baggrunde i 
mange nuancer.

– Faktisk maler jeg med 

fingrene og begynder altid 
med baggrunden. Hvor jeg 
lader akrylfarverne løbe ud 
i hinanden, beskriver Inge 
Merete Gross.

– Så tegner jeg op og 
trækker frem, hvad jeg ser 
i baggrunden. 

Oftest er det ansigter, for-
mer og kroppe, især kvin-
der og mest unge piger.

– Jeg bliver ved med at 
male flere lag frem, til at jeg 
kan spejle noget af mig selv. 
Det gælder nok for mig som 
med Tove Ditlevsen, at ”dy-
best inde er jeg stadig den 
helt unge pige”, forklarer 
Inge Merete Gross. 

Portrætterne rummer no-
get universelt, da alle kan 
spejle sig i følelser og stem-
ninger.

– Jeg ved aldrig, hvilket 
uventet udtryk vokser frem. 
For jeg har fundet ud af, at 
magien sker der, hvor man 
giver slip, konstaterer Inge 
Merete Gross og spørger 
mig pludselig, hvad jeg ser 
i skyerne gennem vinduet.

På kommando er det 
overraskende svært at finde 
hvilket som helst dyr eller 
andet på himlen.

– Processen er egent-
lig lidt som at se på skyer. 
Du er nødt til at lade det 

komme til dig, for du står 
overfor noget stærkere end 
dig selv, ligesom man er 
tvunget til at følge havets 
præmisser, fortæller Inge 
Merete Gross, der dagligt 
bliver mindet om det, da 
begge hendes atelierer er 
direkte ud til havet.

Hav og håndværk
Nu hænger malerierne, om 
ikke ved havet, så i hvert 
fald ved havnen med udsigt 
over Bryggen og vandet.

– Kunstforeningen Hånd-
værkets Hus består især af 
medlemmer fra de firmaer, 

som holder til i huset såsom 
mig fra Atlantic Shipping, 
forklarer bestyrelsesmed-
lem Janne Nilsson, der kom-
mer forbi. Årligt udvælger 
vi seks kunstnere, som vi 
inviterer til at udstille, og til 
generalforsamlingen køber 
vi et maleri af hver kunst-
ner, som udloddes til en af 
foreningens medlemmer. 

Lys og liv
Trapperne op, hvis man er 
på vej på arbejde eller blot 
besøger udstillingen, gør, 
at man kommer forbi ma-
lerierne fra flere højder og 

vinkler. Samtidig er der en 
spænding i forhold til, hvad 
der vil ske.

– Etagerne er hver deres 
enhed, og i bevægelsen 
opad går man mod de mest 
farvestrålende og livsbe-
kræftende øverst, siger 
Inge Merete Gross. 

Netop formidlingen af glæ-
de og kærlighed er central i 
Inge Merete Gross’ kunst.

– Faktisk er alle menne-
skerne på malerierne engle, 
hvilket kommer af angelus, 
sendebud, fortæller hun. 

Vingerne er næsten usyn-
lige på nogle malerier og 
fremtrædende på andre.

– Engang fik jeg at vide, at 
”det skal være sådan, at kun 
dem, der skal se vingerne, 
gør”. Hvilket måske er pas-
ser meget fint, fortæller 
Inge Merete Gross. 

Solen blænder os begge to.
– Lyset skinner altid frem 

efter mørket, hver vår og 
hver evig eneste morgen, 
hvilket føles som et stort un-
der. Dog er mørket også en 
nødvendighed, hvor store 
ting ofte sker. Det vigtige er 
ikke at lade mørket få mag-
ten. Lyset er altid stærkest, 
konkluderer Inge Merete 
Gross.

Hvis der er interesserede, 
der ønsker en fremvisning 
af kunst i Håndværkets Hus 
kan de sende en sms til 
Jette Ingerslev på 40 732 38 
72. Hun vil da arrangere en 
rundvisning.

Ferniseringen var 
velbesøgt, da Inge 
Merete Gross åbnede 
sin nye udstilling i 
Håndværkets Hus.

Kulturhuset får alligevel lov til at gennemføre jazzfestival
Jazz by the Sea 

kan alligevel 
gennemføres på 

havnekajen ud 
for Kulturhuset 
Islands Brygge 

til sommer, efter 
at der er givet 

dispensation fra 
lokalplanen til 

arrangementet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Palle Vedel
redaktion@bryggebladet.dk

Der bliver alligevel afholdt 
Jazz by the Sea på kajkanten 
foran Kulturhuset Islands 
Brygge til sommer. Det står 
klart, efter at Teknik- og 
Miljøforvaltningen i sidste 
uge gav dispensation til, at 
arrangementet kan afvik-
les, som det plejer.

Forvaltningen havde el-
lers tidligere givet afslag på 
kulturhusets dispensations-
ansøgning med henvisning 
til, at der i lokalplanen for 
Havneparken står, at der 
skal være fri og uhindret 
adgang til kajkanten for of-
fentligheden. Og fordi Jazz 

by the Sea er et betalingsar-
rangement, og festivalom-
rådet på kajkanten derfor 
bliver afspærret, harmo-
nerer arrangementet altså 
ikke med lokalplanens be-
stemmelser. Men nu er der 
altså alligevel givet tilladel-
se, hvilket glæder leder af 
Kulturhuset Islands Brygge 
Louise Friis Pedersen:

– Vi har fået dispensation 
fra lokalplanen, så vi kan 
afvikle Jazz by the Sea som 
før. Det er bare så glæde-
ligt.

Jazz by the sea 
kommer til Bryg-

gen til sommer 
alligevel.
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Kældertango for unge mennesker
Nogle par stirrer hinanden dybt i øjnene, imens 
koncentrationen stråler. Andre står tæt flettet ind i 
hinanden og kigger skråt ned, imens den ene fører, 
og den anden bliver ført. Til tangospirer hver mandag 
aften er det tydeligt at se, hvordan tangoen igennem 
gestikulation, balance, sammenspil og øjenkontakt 
blomstrer
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ad døren, og lokalet fyldes 
med snakken fra unge dan-
seglade individer. Nogle 
kender hinanden og kram-
mer, andre nikker og smiler 
høfligt.

– Ulrik, skal vi afspille 
din tango-playliste med alle 
de der bangers på? spørger 
Miamanda.

– Det kan vi godt, svarer 
Ulrik og smiler.

De to danseundervisere 
slår over i engelsk og be-
gynder på en navnerunde. 
Her i kulturhusets kælder 
er det nemlig ikke kun dan-
skere, der bevæger sig ned 
for at danse den argentinske 
tango. Nej, nationaliteterne 
strækker sig fra Danmark, 
Kina, Portugal, Letland, 
Tyskland og Polen, og hver 
mandag startes dansetimen 
ud med en navnerunde ef-
terfulgt af et spørgsmål, der 
skal besvares.

Nærkontakt
I dag bedes man sige sit 
navn efterfulgt af det træ, 
man glæder sig til springer 
ud ved forårets kommen. 
Der bliver nævnt alt fra 
magnolia og bøg til æbletræ 
og japansk sakura. Timens 
fokus denne aften er kon-
takt.

– Kontakten til en selv, 
men især til ens partner, 
forklarer Miamanda.

Med disse ord spreder 
de unge mennesker sig ud 
på gulvet, og Ulrik og Mia-
manda præsenterer afte-
nens første grundtrin. Tan-
gospirer skal nemlig være 
for alle, øvede som uøvede, 
og undervisningsgangene 
starter derfor altid med 
de helt simple grundtrin. 
Således foregår det meste 
af Tangospirers undervis-
ning: Underviserne lægger 
for, viser et dansetrin, og 
derefter skal man finde sig 
en tilfældig dansepartner 

og til lyden af tangomusik 
afprøve trinene. Miamanda 
og Ulrik går rundt blandt de 
forskellige par og hjælper til 
med gode idéer og kompli-
menter.

– Der er skiftende under-
visere fra uge til uge, for-
klarer Theresa Faragó (27), 
der er forperson for Tango-
spirer og også selv jævnligt 
underviser i Kulturhuset 
Islands Brygge og uddyber:

– På den måde lærer man 
forskellige ting, da under-
viserne alle har forskellige 
færdigheder.

Nonverbale samtaler
Theresa Faragó, som til 
hverdag studerer psyko-
logi, begyndte selv til Tan-
gospirer tilbage i 2016, da 
lokalerne lå et andet sted, i 
Njalsgade. Her blev There-
sa hurtigt en del af undervi-
serne. Theresas kærlighed 
til tangoen opstod efter et 
højskoleophold med tango 
som en del af et tilvalg. Her-
efter blev tangoen en nøgle 
til at skabe et meningsfuldt 
møde med nye mennesker, 
især på rejser.

– Da jeg flyttede til Un-
garn i 2016-17, fandt jeg et 
sted, hvor de dansede tango 
med det samme, jeg kom 
til landet. Selvom der ikke 
var særlig mange engelsk-
talende til de ungarske dan-
seaftener, så forstod vi hin-
anden, for argentinsk tango 
er ligesom et sprog. Det er 
ren improvisation, der ud-
former sig til sætninger, og 
der er ikke noget, du abso-
lut skal gøre i tango, forkla-
rer Theresa.

– Når man danser tango, 
skal man lytte til hinanden, 
og hvis ikke man lytter, så 
går det galt. Præcis som i en 
samtale, uddyber Theresa. 

Derfor finder Theresa 
altid et sted, hvor der dan-
ses tango, når hun rejser. 
På den måde kan hun have 
flydende, meningsfulde 
samtaler med folk fra hele 
verden igennem dansen.

– Vi behøver ikke ordene, 
fortæller hun og rejser sig 
op for at hjælpe ét af de 
unge dansepar med at fin-
pudse nogle trin. 

Magda Fiktus (30) fra Po-
len, som er en af aftenens 
deltagere, mener også, at 
tangoen giver nogle helt 
specielle kommunikations-
redskaber:

– Tango er en god mu-
lighed for at øve nonverbal 
kommunikation og give slip 
på hverdagens udfordrin-
ger.

For to år siden introduce-
rede Magda Fiktus’ kollega 
hende til Tangospirer, og 
hun har danset lige siden, 
da hun finder fællesskabet 
indbydende og inkluderen-
de.

Modvillig danser
For Ulrik Hvid (29), den 
ene af aftenens to danseun-
dervisere, var tangoen ikke 
i første omgang noget, han 
interesserede sig specielt 
for.

– Jeg havde faktisk slet 
ikke lyst til at danse tango 
i starten. Jeg havde en 

roomie, som prøvede at få 
mig med flere gange, og til 
sidst sagde jeg ja, fortæller 
Ulrik. 

Forud for Tangospirer 
havde Ulrik ingen danse-
erfaring, men endte med at 
blive fanget af dansen og så 
sig aldrig tilbage.

– Inden Tangospirer men-
te jeg, at jeg havde to ven-
stre fødder og aldrig ville 
kunne danse. Idéen om dan-
setimer var enormt skræm-
mende for mig, men miljøet 
er så indbydende og åbent, 
at jeg alligevel hurtigt følte 
mig hjemme i det.

Ulrik forklarer, at der til 
Tangospirer er plads til alle 
niveauer, og at der netop gø-
res en dyd ud af skifte part-
nere hele tiden, således at 
alle kan være med. 

Efter halvanden times 
dans med Ulrik Hvid og Mi-
amanda Bovin som undervi-
sere, slukkes det store lys i 
den lille kældersal, og frem 
kommer partylyset. I chan-
gerende farver af lilla, rød 
og blå svæver par rundt i sa-
len til fri tango, mens andre 
udveksler ord og snacks, 
imens de evaluerer aftenens 
dansetræning. Til lyden af 
den argentinske musiker 
Carlos Di Sarlis ’Junto a 
Tu Corazon’ og den klassi-
ske ’El Adiós’ af uruguaysk 
fødte Fransisco Canaro ses 
forskellige danskesko og 
strømpefødder slå sig løs i 
den lille kælderspejlsal på 
Islands Brygge.

Tangospirer er et lærings-
fællesskab for unge i alderen 
15-30 år, som gerne vil danse 
tango. Det er gratis og fore-
går hver mandag i kælderen 
under Kulturhuset Islands 
Brygge fra klokken 19:30. 
Læs mere på tangospirer.
dk eller på facebooksiden 
‘Tangospirer’

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Klokken er 19.30, det er 
mandag, og solen er gået 
ned. Vandet slår op mod 
Bryggens havnefront, og 
lyset stråler ud fra Kul-
turhuset Islands Brygges 
café. Her sidder gæster og 
nyder et aftensmåltid eller 

en kop grøn te og et stykke 
chokoladekage. Hvis man 
bevæger sig ned ad nogle 
trapper og ned under disse 
spisende og smilende café-
gæster, så kommer man til 
en smal gang. 

Tango-banger
Her kan man begynde at 
høre argentinske tangoto-
ner, og følger man lyden, 

kommer man til en lille sal 
med en masse spejle. I den-
ne lille sal står et dansende 
par, den ene iført sorte 
dansesko og den anden i ly-
serøde ballerinaer. Danse-
parret er aftenens to under-
visere, Ulrik Hvid (29) og 
Miamanda Bovin (24), som 
står tæt og koncentreret og 
danser argentinsk tango. 
Langsomt træder flere og 
flere unge mennesker ind 

HvOR KOMMeR TAN-
GOeN MåsKe FRA?:

n Der er forskellige for-
klaringer på, hvordan 
tangoen opstod. Én 
af forklaringer dateres 
tilbage til den sidste 
del af 1800-tallet, hvor 
Argentina oplevede mas-
sive bølger af immigran-
ter. De fleste af dem var 
enlige mænd, der hå-
bede på et bedre liv: De 
troede, de kunne tjene 
penge nok og derefter 
blive genforenet med 
deres familier. I de fleste 
tilfælde endte dette 
med at være uopnåeligt. 
Tangoen blev født ud 
af deres behov for at 
finde trøst og empati og 
udtrykke længslen efter 
det, de havde efterladt. 
Blandingen af immi-
granter med indfødte 
argentinere resulterede i 
en kulturel smeltedigel, 
hvor polka, vals, ma-
zurka, habanera fra Cuba 
og candombe-rytmer 
fra Afrika begyndte at 
blande sig. Sandsynligvis 
blev tangoen født på 
afrikansk-argentinske 
dansesteder.

Ulrik Hvid (29) og 
Theresa Faragó 
(27) danser tango 
til Tangospirer 
i Kulturhuset 
Islands Brygge.
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Klog på sprog
Dansk sprog og kultur er en gryderet med mange internationale ingredienser, og sprogets og menneskets 
indbyrdes slægtskab er på den måde en smuk, universel fortælling om altings sammenhæng

Tekst: Johnny Hedegaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Nej, foredraget er ikke 
kun for nørder. Foredraget 
er for almindelige menne-
sker, der er interesserede 
i det fantastiske fænomen, 
som sproget er. Hvor kom-
mer det fra, hvorfor taler vi 
præcis, som vi gør, svarer 
sprogforsker Birgit Anette 
Rasmussen på spørgsmålet 
om, hvorvidt hendes kom-
mende virtuelle online-fore-
drag har almen interesse. 

Samtalen finder sted på 
Universitetet i Njalsgade. 
Hvis der havde været tale 
om en international sports-
stjerne, ville rammerne for 
samtalen have været mere 
fashionable, end tilfældet 
er. Men som international 
anerkendt sprogforsker, 
professor, dr.phil. med en 
afhandling på 1100 sider 
om, hvordan man skaber 
navneord på armensk, er 
Birgit Anette Rasmussens 
rammer anderledes besked-
ne med et kontor på cirka 
otte kvadratmeter.

Men videbegærlige som 
vi er på Bryggebladet, er 
vi ligeglade med pomp og 
pragt. Der, hvor vi kan blive 
klogere, kommer vi. Når det 
ovenikøbet er en bryggebo 
som Birgit Anette Rasmus-
sen, der både arbejder og 
bor i Njalsgade, der kan be-
rige os, siger vi tak.

– Men det betyder så-
mænd ikke så meget, siger 

Birgit Rasmussen om den 
fraværende glamour.

– Det er interessen, der er 
drivkraften.

Og det levende, passione-
rede engagement sammen 
med et brændende ønske 
om at dele sin viden med 
os andre er et varemærke, 
der gennemstrømmer hele 
samtalen.

Selvom det sproglige spe-
ciale umiddelbart kan virke 
en anelse nicheorienteret, 
berører det os alle. Der fin-
des intet menneskeligt sam-
fund, der ikke kommunike-
rer, taler sammen.

vort modersmål  
er dejligt
Den sproglige forskning 
har givet Birgit Rasmus-
sen en større forståelse og 
tolerance over for andre fol-
keslag.

– Jo mere professionel 
man bliver, desto mere tole-
rant og observerende bliver 
man, forklarer hun.

Det viser sig, at kernedan-
ske traditioner og værdier 
er en gryderet med mange 
internationale ingredienser. 
"Vort modersmål er dejligt, 
det har så mild en klang", 
synges der efter Højskole-
sangbogen.

Men der var engang, vi 
talte plattysk, og der blev 
talt fransk og latin ved hof-
fet. Og ingen moderne dan-
sker ville kunne føre en 
samtale med en viking eller 
Harald Blåtand.

– Nej, dertil har sproget 
forandret sig for meget. 
Hverken ordene eller ud-
talen ville du kunne gen-
kende.

Men ikke bare sproget, 
men også kultur, vaner og 
traditioner er kommet til 
udefra. Her skal bare næv-
nes fastelavn og julen. Nåe 
ja, så er der jo også Thors 
kamp med Midgårdsor-
men. Det er et almindeligt 
forekommende tema i de 
fleste folkehistorier, at en 
helt eller en gud udkæm-
per kampe med drager eller 
andre tilsyneladende uover-
vindelige uhyrer.

Men sprog er  
da vidt forskellige
Umiddelbart ja. Men Ras-
mus Kristian Rask, som 
blev født i 1787, var den før-
ste til at bruge algoritmer, 
længe før de blev skabt. 
Han fandt simpelthen meto-
der til genkende slægtska-
bet sprogene imellem. Og 
det sprog, vi taler i dag, har 
faktisk sin oprindelse på de 
sydrussiske stepper; Ukrai-
ne og området nord for Det 
Kaspiske Hav.

Med store nomadiske fol-
kevandringer, som startede 
for cirka 5.000 år siden, blev 
sproget spredt til Europa, 
herunder Skandinavien og 
endda til Indien, hvor mere 
end halvdelen af befolknin-
gen taler et sprog, der er be-
slægtet med vores. Faktisk 
mener man, at mere end 

halvdelen af Jordens befolk-
ning taler et sprog, som har 
sin oprindelse i et indoeuro-
pæisk sprog.

Birgit Rasmussen giver 
flere eksempler på slægt-
skaber sprogene imellem. 
For eksempel siger vi ‘mo-
der’ på dansk. På russisk 
‘mat’, på græsk ‘mitera’, på 
fransk ‘mére’, og på itali-
ensk ‘madre’. Alting ned-
stammer fra noget, som 
nedstammer fra noget, som 
igen nedstammer fra noget. 
Sprogets og menneskets 
indbyrdes slægtskab er på 

den måde en smuk, univer-
sel fortælling om altings 
sammenhæng.

Sprogforskning i dag er et 
internationalt, tværfagligt 
samarbejde med sproglige, 
arkæologiske og genetiske 
eksperter. Derfor er der nu 
evidens for den menneske-
lige og sproglige spredning 
fra de nævnte indoeuropæi-
ske områder.

Mennesker og kultur 
hænger som bekendt ubry-
deligt sammen. Og med 
folkevandringerne kom 
også en tydeligt mands-
domineret samfunds- og 
familiestruktur. En mand 
giftede sig ikke inden for 
sin egen klan eller familie. 
Kvinderne blev hentet ude-
fra, og de havde et meget 
detaljeret og specialiseret 
ordforråd til at beskrive 
ægtemandens familie. Selv 
om kvinden i sagens natur 
var, og er, uundværlig, er 
det endnu uvist, om hun 
havde sit eget navn.

Forskning hjem  
på skærmen
"Forskningens døgn" er 
en videnskabsfestival, 
som strækker sig over syv 
døgn; i år i uge 17. Hér er 
der mulighed for at booke 
online-foredrag med et hav 
af forskere fra alverdens for-
skellige discipliner.

Heriblandt Birgit Anette 
Rasmussen, der blandt an-
det vil zoome ind på folke- 
og nomadevandringer fra 

de russiske stepper, de 
store sproglige sammen-
hænge, sprogfamilier, reli-
giøs/hedenske traditioner 
og hvilket samlet billede, 
det giver af den fortid, som 
former vores nutid.

Sprog og kultur hænger 
nemlig sammen, og der er 
en grund til, at vi tænker, 
som vi gør, og vi har den 
kultur, vi har.

– Jeg vil formidle, at 
dansk kultur er og altid har 
været en blandingskultur, 
og at vi er resultatet af for-
skellige indvandringer og 
kulturelle kombinationer, 
teaser hun.

Hun ser frem til at dele sin 
ekspertise med et publikum 
uden for elfenbenstårnet.

– Det er vigtigt at dyrke 
glæden og nysgerrigheden. 
Formålet med videnskab 
er at øge vores viden, og 
videnskab er for alle. No-
get af det, vi laver, kan ikke 
umiddelbart formidles til 
den almene borger, men ho-
vedtrækkene kan, og hvis 
vi kan komme ud til nogle 
flere mennesker, er det 
jo spændende. Jeg synes, 
sprog er rigtigt vigtigt for 
mennesker, og alle interes-
serer sig for sproget, uden 
at de måske gør det klart, 
og så er forbindelsen mel-
lem sprog og kultur utrolig 
fascinerende, siger hun og 
tilføjer afslutningsvist:

– Hvis videnskabelige 
tanker kan hjælpe lidt mere 
tolerance på vej, så vil det 
være en god ting. 

FORsKNiNGeNs 
døGN:

n Forskningens døgn er 
en årlig tilbagevendende 
videnskabsfestival med 
en lang række forskellige 
events og aktiviteter over 
hele landet. Blandt andet 
‘book en forsker’ hvor 
en lang række forskellige 
forskere stiller sig selv 
og deres viden til rådig-
hed og i online-foredrag, 
heriblandt bryggebo 
og sprogforsker Birgit 
Anette Rasmussen.

n Forskningens døgn 
foregår 22.-29. april. 
Programmet kan findes 
på forsk.dk – og Birgit 
Anette Rasmussens 
foredrag kan findes på 
forsk.dk/importerede_
foredrag/hvordan-vi-fik-
vores-sprog

Fra sit kontor i 
Njalsgade går Birgit 
Anette Rasmussen 
på jagt efter ordenes 
oprindelse.
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Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 80 · www.fürst.dk

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 32 95 63 61
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

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
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.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

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

ejendomsservice
EMS-Ejendomsservice 
www.ems.dk - Tlf: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.dk 

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

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

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

Handyman
Personlig assistance 
Bryggens altmuligmand v. René M. Hansen
Tlf. 28993925, Nolde25@gmail.com

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

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

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
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

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

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

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 
Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk

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

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

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

Tandlæger
TANDLÆGEN.DK
v/ Søren Nielsen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
Islandsbrygge@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/koebenhavn-s/
islandsbrygge/

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.

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

Test din viden om 
islands Brygge

1. De første ejendomme langs havnen, på 
gaden Islands Brygge, havde indlagt 
centralvarme, mens de øvrige ejendomme 
i den gamle bydel havde lejligheder der 
var forsynet med individuelle brændeovne. 
Hvilket brændsel var den foretrukne i 
disse lejligheder frem til 1960’erne?

 a. Gas
 b. Kul og koks
 c. Petroleum

2. Københavns Kul & Koks Kompagni 
blev stiftet i 1909 og havde lagerplads på 
Islands Brygge. Firmaet, der senere blev 
kendt under navnet 4K, voksede i gennem 
1900’erne og omfattede blandt andet 
4K-Beton, 4K-Byggemarked og 4K-Olie. 
Kajpladsen ved Sturlasgade blev sidst 
brugt til betonproduktion og leverance. 
Under hvilket navn?

 a. Saint-Gobain Denmark A/S
 b. Aalborg Portland A/S
 c. Unicon A/S

3. I en årrække – fra slut 90’erne, start 
00’erne – kunne man finde en café med 
navnet ’Kul & Koks’ på dette hjørne. 
Hvilket?

 a. Hjørnet af Njalsgade og Islands Brygge 
– snart Joe & The Juice

 b. Hjørnet af Vestmannagade og Islands 
Brygge – Restaurant Hatoba i dag

 c. Hjørnet af Gunløgsgade og Islands 
Brygge – Sexologiskolen i dag

4. Findes der helårsboliger på Bryggen der 
endnu ikke er forsynet med fjernvarme?

 a. Ja
 b. Nej

(se svarene på side 15)

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.

Her kan din annonce stå!



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

www.bryggebladet.dk 

find os på:



13BRYGGEBLADET7. april 2022

Af: Erik Vittrup Christensen

Debatten er vakt til live igen 
om, hvordan vi kan skabe 
mere liv og mere fælleskab 
på Bryggen. Havneparken, 
som delvis er kommunalt og 
delvist privat ejet af Grund-
ejerforeningen Havnestad, 
står for skud til en konsul-
tation med borgerne om, 
hvordan denne attraktive 
københavnerbypark kan 
gøres mere spændende. 
Spændende oplæg har alle-
rede været oppe at vende i 
debatten.

I Grundejerforeningen 
Havnestad besluttede man 
til generalforsamlingen i 
2021 at sætte gang i at få 
udviklet en helhedsplan for 
de offentlige områder i hele 
kvarteret med aktiv bor-
gerinddragelse. I samme 
åndedrag blev det besluttet 
at afsætte op til 250.000 kro-
ner til konsulenter, som kan 
støtte udviklingen i Havne-
stad-kvarteret.

Initiativet viste dog med 
al tydelighed, at der er flere 
fjender end venner til den 
slags gode ideer – desvær-
re. En arbejdsplan blev sat 
sammen i en arbejdsgrup-

pe nedsat til formålet med 
hjælp fra en international 
specialist i borgerinddra-
gelse af lokaludvikling og 
en af landets, ja måske ver-
dens førende tegnestuer, 
GehlPeople. Amager Vest 
Lokaludvalg bevilligede 
endog generøst 100.000 
kroner til realiseringen af 
forslaget, og mange lokale 
organisationer sluttede op 
om forslaget. 

Projektet ville have lan-
ceret Maptionaire, en unik 
app som tillader geolokali-
sering af borgerønsker og 
på enkel og transparent vis 
at samle store mængder af 
information, der ville blive 
bearbejdet til debat i to åbne 
borgermøder. Disse møder 
ville først samle beboere og 
folk, der arbejder i området, 
dernæst i en anden omgang 
samle interesseorganisatio-
ner og firmaer. Hensigten 
var at udvikle på demokra-
tisk vis en fælles vision for 
kvarteret, som inkluderer 
en del af Havneparken, 
den Grønne Kile mellem 
Islands Brygge og Artilleri-
vej, Axel Heides Gade, den 
brede boulevard som aldrig 
blev til en rigtig boulevard, 

den blå kile med de lange, 
ubrugte spejlbassiner og en-
delig den dejlige havnefront 
langs hele kvarteret. Over 
200.000 kroner i frivillig ar-
bejdstid blev investeret i ud-
vikling af forslaget. I alt lidt 
over 550.000 kroner hvoraf 
under halvdelen belastede 
det regulære budget.

Men ak, en usikker besty-
relse af Grundejerforenin-
gen Havnestad var ikke sik-
ker på, om de overhovedet 
havde bemyndigelse til at 
arbejde med den slags ini-
tiativer. En ekstraordinær 
generalforsamling blev ind-
kaldt for at styrke mandatet 
til at gå videre med arbej-
det. Til alles overraskelse 
blev forslaget så stemt ned 
af et spinkelt flertal af re-
præsentanterne fra 21 frem-
mødte ejerforeninger.

Man kan spørge sig selv, 
hvorfor tillidsrepræsentan-
ter ikke ønsker at stimulere 
til borgerinddraget udvik-
ling af bedre byrum med 
flere muligheder for fælles-
skab og mere aktiv brug af 
vores offentlige områder. 
Der var usikkerhed om vær-
dien af at inddrage beboere 
i sådan en øvelse, der var 

helt enkelt ikke tillid fra le-
derne til, at deres beboere 
gad deltage i den slags øvel-
ser. Andre ville ikke lade 
"demokratiet" bestemme 
hen over hovedet på deres 
ledere, hvad der skal ske. Et 
konkret udsagn gik på, at 
hvis et flertal af borgere øn-
skede gymnastikredskaber 
i parken, så skulle lederne 
have mandat til at afvise så-
dan et forslag, hvis ikke de 
følte, de kunne lide det.

Det kan være overra-
skende at opleve, hvordan 
en generalforsamling, der 
for ikke så længe siden lod 
sig trække med til, at alle 
ejerforeninger i området 
skulle betale samlet næ-
sten 10.000.000 kroner – 
med store ekstraordinære 
tvungne bidrag fra samtlige 
medlemsejendomme – til at 
styrke et bolværk, der kun 
gavnede beboerne i en en-
kelt ejendom, ikke havde 
mod til at støtte et initiativ, 
der ville koste en brøkdel 
for at skabe forudsætninger 
for noget, der kunne have 
gavnet alle beboere i kvar-
teret.

Og det er jo rigtigt ær-
gerligt, når der endelig var 

skabt de ideelle betingelser 
for at gøre noget spændende 
og visionært for og med bor-
gerne i byen, at det bliver 
afvist af visionsløse ledere, 
som ikke har modet til at stå 
i spidsen for borgerstyrede 
forandringer.

G r u nde j e r for e n i n ge r 
er uden tvivl nogle af de 
vigtigste aktører i enhver 
forandringsproces i lokal-
områderne, men når disse 
ser sig selv mere som ad-
ministratorer af rengøring 
af fortove og parkplejere, 
så mister et lokalsamfund 
noget værdifuldt. Når de 
valgte ledere går imod 
forslag, der inviterer til 
nytænkning og positiv 
forandring, ja så mangler 
området ledere, der kan 
inspirere til udvikling, en-
gagement og fællesskab 
og skabe bedre livskvalitet 
i nærområdet. Og det er jo 
rigtigt trist.

Lærdommen her er må-
ske, at hvis man ønsker bor-
gerinddragende byforbed-
ringer i lokalområderne, 
så må man nødvendigvis 
starte disse initiativer som 
borgerinddragede og tage 
disse udfordringer op på 

en seriøs måde og ikke for-
vente, at eksisterende lokal-
organisationer, der mere 
fokuserer på vedligehold og 
skønhedspleje som for ek-
sempel grundejerforenin-
gerne, gør det selv.

Interesserede beboere 
i de enkelte ejendomme i 
kvarteret, det være sig an-
delsboligforeninger, lejebo-
ligforeninger eller ejerbo-
ligforeninger, burde tage 
sagen op med deres respek-
tive bestyrelser og foreslå, 
at man engagerer sig mere 
bredt i byforbedringsinitia-
tiver. På Grundejerforenin-
gen Havnestad hjemmeside 
(havnestad.dk) kan man 
informere sig om de tiltag, 
dette initiativ havde foreslå-
et, gennem linkene: Grund-
ejerforeningen -> Helheds-
plan 2022.

Måske er tiden inde til et 
mere ambitiøst byforum for 
Islands Brygge. Lokalområ-
der der kan tage udfordrin-
gen op mere bredt og mere 
ambitiøst? Med repræsenta-
tion fra flere lokale organi-
sationer, inklusive de enkel-
te boligejerforeninger uden 
om grundejerforeningerne.

Hvad mener du?

DEbaT

Ældresagen bør have en  
lokal afdeling på Bryggen
Af: Bodil Buhelt og Janie 
Strüwing 

Vi – som er to bryggeboer 
og medlemmer af Ældre 
Sagen – læste med stor inte-
resse Bryggebladets omtale 
af Ældre Sagens ejendom i 
Snorresgade (24.2. 2022).

Administrerende direk-
tør, Bjarne Hastrup, er med 
god grund stolt af, at for-
eningen har været i stand 
til at købe ejendommen for 
100 millioner kroner med 
henblik på at få de rette 
rammer til at føre ældrepo-
litik og holde konferencer 
og kurser. 

Ældre Sagen med knap 

en million medlemmer står 
for en meget vigtig indsats 
i samfundet, som kræver 
gode, centralt beliggende 
lokaler, blandt andet også 
med plads til at uddanne 
de mange tusinde frivillige. 
Det er også kun rimeligt, at 
foreningens ansatte har or-
dentlige arbejdsforhold.

Men hvad med aktiviteter 
for medlemmerne, som jo 
er fundamentet i Ældre Sa-
gen og er med til at skabe 
legitimitet og loyalitet om 
sagen?

Vi tænkte, at den store 
ejendom godt kunne rum-
me en mindre lokalafdeling.

Så vi skrev til Bjarne Ha-

strup med ønsket om en ny 
afdeling på Islands Brygge 
med plads til nogle aktivi-
teter for ældre, der p.t. ikke 
tilgodeses af andre forenin-
ger og klubber.

I første omgang var sva-

ret fra Ældre Sagen, at der 
allerede findes en afdeling 
på Amager med kontor i 
Holmbladsgade og lokaler 
spredt over Amager. Det er 
vi opmærksomme på, men 
da den offentlig transport 
på tværs af Amager er ble-
vet forringet, er der opstået 
et behov for en lokal afde-
ling på Bryggen og omlig-
gende nye kvarterer.

Nu håber vi fortsat, at 
Ældre Sagen kunne tænke 
sig en flok aktive medlem-
mer i en ny lokalafdeling i 
ejendommen i Snorresgade 
– en afdeling lige til at vise 
frem for gæster fra ind- og 
udland.

send ideen 
videre
Af: Mette Frobenius

I sidste nummer satte Tho-
mas Neumann fokus på bio-
diversitet, da et poppeltræ 
på Kigkurren skulle fæl-
des. Han havde forsøgt at 
få Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning 
til at "skåne de sidste to-
tre meter af stammen, som 
kunne stå i en lang årrække 
og være et tiltrængt biodi-
versitetshotel".

Desværre uden held.
Men – det er jo stadig en 

knas god ide. Så jeg vil fore-
slå ham at sende forslaget 
ind "officielt" til TMF, så 
det måske kunne blive kom-
munal standard fremover. 
Eller i hvert tilfælde noget 
der skal tænkes over, hver 
gang der fældes træer.

Nogle gange skal de gode 
ideer jo komme nye steder 
fra – for eksempel fra Bryg-
gebladet.

Svar fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen:

Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøforvaltning 
arbejder i høj grad med at 
sikre biodiversitet, når der 
udføres arbejde på træer i 
eksempelvis parker og på 
kirkegårde. Det sker blandt 
andet ved at lade 2-3 meter 
torso af et fældet træ stå til-
bage og lægge stammer og 
afskårne grene på jordbun-
den til glæde for insekt- og 
dyreliv.

Da Teknik- og Miljøfor-
valtningen blev gjort op-
mærksom på, at der ikke 
var truffet en beslutning 
om, hvorvidt træets torso 
skulle blive stående, var det 
for sent at stoppe arbejdet.

Der er derfor tale om, at 
der er sket en beklagelig fejl 
i dette tilfælde.

Hvordan får vi en god start på 
sommersæsonen i Havneparken?
Af: Klaus Mygind, 
gruppeformand for SF, 
2. næstformand for 
Borgerrepræsentationen 
og medlem af Kultur- og 
Fritidsudvalget

Hvert år når solen og var-
men slår rigtigt igennem, 
og Havneparken bliver fyldt 
med glade mennesker, kom-
mer problemerne med støj 
og affald, og lidt efter star-
ter diskussionen om, hvem 
der skal gøre noget.

Kan vi gøre det anderle-
des i år? Kan vi tage proble-
merne i forkøbet? Det var 
en af intentionerne med, 
at der sidste år blev nedsat 
dialogforum mellem bor-
gergrupper, politiet og Kø-

benhavns Kommune. En af 
ideerne var også at skabe 
nogle aktiviteter, som fik 
Bryggens egne beboere 
til i højere grad at bruge 
Havneparken. Hvad er der 
sket? Jeg ved det ikke. Jeg 
håber, at der er nogen, der 
kan fortælle det. Vil der 
blive sat ind for, at musik-
reglerne bliver overholdt? 
Vil der være affaldscontai-
nere nok? Vil der være in-
formation til beboerne om, 
hvilke arrangementer der 
kommer i Havneparken, 
og hvordan de vil forløbe, 
så man ved, hvordan de vil 
forløbe? Det vil jeg gerne 
vide.

På rådhuset har vi bevil-
get penge, så Havnebadet 

kan have åbent med livred-
der en måned længere.

Sidste år stillede Teknik- 
og Miljøforvaltningen i ud-
sigt, at der kunne laves tre 
til fem midlertidige bump 
på Islands Brygge mellem 
Langebro og Lagkagehu-
set. De skal forhindre bil-
ræs. Jeg håber, at de bliver 
sat op i år denne sommer.

Hvad kan vi selv gøre?
Kan vi prøve at skabe 

nogle traditioner, som kan 
binde bryggeboerne sam-
men? Hvad med en fælles-
spisning i Havneparken, 
når kirsebærtræerne sprin-
ger ud. Man tager en mad-
kurv med?

Kan der komme flere 
foreningsaktiviteter? Det 

er dejligt at se så mange 
grupper, der er begyndt at 
træne i Havneparken om 
morgenen. Det er dejligt, at 
så mange spiller volleyball. 
Vi kan skabe flere af den 
slags aktiviteter. Hvilke 
ideer har vi til nye aktivi-
tetsformer i Havneparken? 
Jeg synes, at kulturhuset 
skal tage opgaven at hjæl-
pe dens slags initiativer i 
gang. Der kunne laves nog-
le mødesteder for småbørn 
og deres forældre?

Endelig skal vi have gang 
i Natteravnene på Islands 
Brygge igen. Vi har brug 
for flere. Vi går ture fredag 
aften i sommerhalvåret. Vil 
du høre mere, så kontakt 
mig på telefon 24692845.

Helhedsplan med borgerinddragelse – er det muligt på Bryggen?
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Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

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

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

Studenter - og sognepræst 
Camilla Aggersbjerg
Træffes på tlf: 5141 1050 eller mail: 
caag@km.dk Mandag er fridag.

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

Kigkurren 8A 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

Søndag den 10. april kl. 11
Palmesøndag  
Højmesse ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen

Torsdag den 14. april kl. 11
Skærtorsdag   
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Fredag den 15. april kl. 11
Langfredag    
Højmesse ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 17. april kl. 11
Påskedag   
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Mandag den 18. april kl. 11
2. påskedag  
Højmesse ved sognepræst 
Line Hage

Søndag den 24. april kl. 11 
Højmesse ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 1. maj kl. 11
Højmesse ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTER

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

GUdSTjENESTE mEd 
SALmESANG foR  
bAbyER ER TILbAGE!
Søndag den 10. april kl. 15

Kom og vær med til gudstjeneste med 
salmesang for babyer. 
Kirkens babysalmesangshold 
medvirker ved gudstjenesten, så 
her er en mulighed for at prøve 
babysalmesang og opleve, hvad 
babysalmesang går ud på. Alle er 
velkomne til at være med – også selv 
om man ikke lige har en baby ved 
hånden! Gudstjenesten varer en halv 
times tid, og bagefter er der kaffe, te, 
saft og frugt.

bAbySALmESANG
Nye hold begynder mandag den 25. 
april. Forløbet slutter den 20. juni 
(der er ingen undervisning den 6. 
juni). Underviser er Simone Lehun 

Nørgaard. Forløbet koster 300 kr. 
Tilmelding sker via et link på kirkens 
hjemmeside efter ”først til mølle”-
princippet.

GLædELIG påSKE!
ISLANdS bRyGGES 

SoGN øNSKER ALLE EN 
GLædELIG påSKE!

LANGfREdAG 
15. april kl. 11
Spiller Gyarfaskvartetten Joseph 
Haydns strygekvartet: "Jesu Kristi 
syv ord på korset" med Lars Ahlmann 
Olesen som liturg under medvirken 
af kirkens kor og organist. Der er 
naturligvis fri adgang.

Gyafrfaskvartetten:
Andrea Gyarfas - violin
Benedikte Damgaard - violin
Sidsel Feher Most - bratsch
Live Johannson - cello

påSKEdAG 
17. april kl. 10.30
Inden højmessen lyder påskesalmer 
fra tårnet – spillet på trompet – en 
20årig tradition.
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sikkert lave en redelighed 
af en rede på en klippeaf-
sats. Men den trives her, og 
dens konstruktion gør som 
alle andre fugles reder præ-
cis jobbet. 

På vinderpladsen kan vi 
måske finde pungmejsen. 
Den bygger en meget sirlig 
og smuk redehule, der væ-
ves sammen af forskellige 
materialer. Pungmejsers 
samliv er so much yester-
day, da hannen bygger 
reden, tiltrækker hun, de 

parrer sig, hunnen flytter 
ind og lægger æg. Hannen 
er long gone på nye eventyr, 
og hunnen opfostrer unger-
ne solo. 

Brutalistisk 
redebygning
Vores største fugl, havør-
nen, som jeg spottede højt 
over Islands Brygge metro 
tidligere i år, yngler her 
på Amager. Den er let at 
genkende på stor afstand, 

da havørnen er kæmpe og 
kaldes den flyvende dør og 
ser smukt rektangulært ud 
i luften. Dens rede vinder 
dog konkurrencen i arki-
tekturgenren brutalisme. 
Reden er enorm, og der 
lægges nye lag på hvert år. 
Den vejer mange hundrede 
kilo og kan bliver 2-3 meter 
tyk. Så den fungerer også 
som et kvashegn i højden 
med et liv af insekter med 
mere indeni. 

Vandrefalken lægger sine 
æg på afsats uden at lave en 
rede, det er måske at stram-
me minimalismegenren, 
men fuglen er hurtig som 
få, selvom den er vokset op 
med less is more hjemme. 
Gærdesmutten, landets 
næstmindste fugl, men med 
den største cute-faktor, har 
et familieliv, der minder 
der minder om historier fra 
vores verden. Hannen påbe-
gynder en række reder, in-
viterer en interesseret hun 
forbi. Hun vælger den bedst 
beliggende/bedste kva-

litetsrede. De parrer sig, 
og han bygger den færdig. 
Straks efter inviterer han 
en ny hun på besigtigelse 
og får hende installeret i 
den valgte rede, og dette i 
en kulturkristent prismes 
forargelige spil fortsætter 
vist, så længe boliger og 
villige hunner haves. Men 
gærdesmuttehannen hjæl-
per alle hunnerne med at 
skaffe foder til afkommet. 
Gå tur i på Bryggen og Fæl-
leden, og oplev fugle med 
kviste i mund flyve forbi. 
Inden bladene kommer på, 
kan rederne let spottes. 
Henlæg gerne jeres påske-
ægjagt med ungerne til 
Fælleden; det søde med det 
sjove og grønne!

NaTUR

Test din viden - svar
1. (b). Kul og koks. Koks er i 
øvrigt blevet forbudt at bruge til 
opvarmning af private boliger 
siden den 1. januar 2019. 
2. (c).Unicon A/s. i 2005 blev 
4K-Beton købt af Unicon A/s. 
4K-byggemarked blev til silvan. 
4K-Olie(og benzin) købt af Mobil, 

Q8 og Texaco. 4K-Kemi blev solgt 
til tyske Brenntag. 4K-sild blev 
solgt til Beauvais.
3. (b). Hjørnet af vestmannagade 
og islands Brygge – Restaurant 
Hatoba i dag.
4. (a). Ja. de gamle 
militærbarakker i Ballonparken 
opvarmes hovedsagelig af 
brændovne.
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Læs mere på 
bryggenet.dk

Alle er nu skiftet til 
Fiberby
Fiberby har overtaget 
levering af internet til alle 
Bryggenets medlemsfor-
eninger.
Der har kun været få tekni-
ske udfordringer i forbin-
delse med overgangen og 
det lader til også at have 
været nogenlunde til at 
klare for brugerne.

Ny kundeservice 
for TV
Fra 1. april leverer 
bolig:net ikke længere 
kundeservice på tv.
Opgaven er overtaget af 
NAL Medienet som forven-
ter at udsende fakturaer 
for vore tv-pakker i starten 
af april.

Alle eksisterende tv-pakker 
videreføres med mindre, 
du har bedt om andet.
Da det er lettere og bil-
ligere for alle, hvis NAL 
kan fakturere elektronisk, 
opfordres alle brugere til 
at registrere deres email-
adresse hos NAL. Der er 
angivet et link på https://
www.bryggenet.dk/tv/.

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. 
Kundeservice leveres af de 
firmaer, der står for vore 
tjenester, så der er forskel-
lige kontaktpunkter og åb-
ningstider for hhv. internet 
og tv.

Internet
Kundeservice leveres af 
Fiberby.
På telefonen (33 2300 99) 
ydes der personlig betje-
ning 
Mandag til  
torsdag kl. 9 – 18
Fredag kl. 9 – 16
Lørdag kl. 10 – 14
Du kan også sende en e-
mail til support@fiberby.dk.

TV
Kundeservice leveres frem 
til 1. oktober 2022 af NAL 
Medienet.
På telefonen (7013 0339) 
ydes der personlig betje-
ning 
mandag og tirsdag kl. 
09:00-16:00
onsdag kl. 09:00-17:00
torsdag kl. 09:00-16:00
fredag kl. 09:00-15:00
Der er lukket i weekender 
og på helligdage.
Du kan også sende en e-mail 
til nal@nal-medienet.dk.

Bryggenets priser

Internet
Op til 1Gbit/s: 75. kr/md. 
(500/500 Mbit/s garanteret)
(fra 1. april 2022 stiger 
prisen til 75 kr./md.) 

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.1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.

NeUMANNS 
NATUR

Fra rede til 
redelighed
Fugle bygger deres rede med de 
forhåndenværende materialer, så 
den giver præcis de bedste opvækst- 
og overlevelseschancer for at få 
kuldet sikkert på vingerne. Selvom 
fugle havde fysiske og intellektuelle 
ressourcer til flerrumsreder med 
udestue og fjerpudsningsværelse, 
ville de ikke få flere unger på 
vingerne

dum, dum-
mere dues 
domaine.

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Når mennesker bygger 
rede, er omfanget påfalden-
de sammenhængende med 
deres økonomiske formåen. 
En del mere end alminde-
lige behov med 17 værelser 
og 6 badeværelser og dertil 
oftest mangel på god smag 
– nå ja, for resten gælder 
det også, når der bygges 
private skibe, eksempelvis 
oligarkflåden. 

Hvis man lavede et byg-
nings-/boligprogram for 
fugle og havde en arkitekt, 
designer, ingeniør med 
mere inde over og satte 
alle danske fugles reder 

på rad og række, så ville 
det sikkert blive en spæn-
dende dyst om de bedste 
designs. 

sjuskeduer
Dog er der ingen spænding 
nederst på ranglisten. På 
taberpladsen både i udseen-
de, sikkerhed og sjusk kom-
mer duens rede. Den men-
neskelige pendant er Njals 
Tårn henne om hjørnet. 

Duens rede er nogle gre-
ne, tilfældigt kastet sam-
men på en eller anden over-
flade eller et håbløst sted 
blandt træets grene. Duen 
har været her mange år og 
er tilknyttet klipper oprin-
deligt, så der kunne den 



KOM TIL POLITISK BRUNCH
1. MAJ KL. 09.00-11.30 
I HK HOVEDSTADEN PÅ 
SVEND AUKENS PLADS
HK Hovedstaden inviterer igen i år medlemmer med familie og venner, 
naboerne på Islands Brygge, og andre interesserede til politisk brunch.

Formiddagen vil summe af politiske taler, musik samt uddelingen af  
HK Hovedstadens sociale pris, Årets Anker.

Dette års talere er:
• Formand for HK Hovedstaden, Christian Grønnemark
• Overborgmester Sophie Hæstorp 
• Forbunds formand Anja C. Jensen, HK Danmark

Tilmelding til politisk brunch: 
Skriv til vkc@hk.dk hvor mange I kommer, så vi så vidt muligt kan sikre 
plads og brunch til alle.

Husk at du også kan møde os i Fælledparken fra klokken 13 i HK-teltet.


