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støttende sten

I den nyåbnede krystalbutik 
Shambala i Thorshavnsgade 
kan både skeptikere og spiri-
tuelle blive guidet i krystal-
lernes kræfter.

Pink er det nye sort

Der er fuld skrald på farverne 
i den nye genbrugsbutik 
Drømmeslottet i Gunløgs-
gade. 

distortion  
vender tilbage

Der bliver tung bas og mosh-
pit ved Langebro igen til 
næste forår, når Distortion X 
efter planen vender tilbage. 
Arrangementerne i Havne-
parken er dog sløjfet.
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Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle  
indramninger, hvis du  
medbringer billede af  
denne annonce til butikken 
 

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00 
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88
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 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

70 400 597 

• Fokus på forebyggelse, så du beholder dine tænder  
sunde og flotte hele livet 

• Med høj faglighed, kvalitet og moderne behandlings- 
metoder, sikrer vi dig den rette og bedste behandling

Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du  
en fast tandplejer, som kender dig

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S   

Bryggehuset flager 
grønt for naturen
Børne- og ungdomsborgmester 
Jakob Næsager (K) fik æren af at 
hejse Grønne Spirer Flaget, der nu 
vajer over Bryggehuset og viser, at 
børnehaven arbejder aktivt med 
naturen og miljøet

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

– Tak til de pædagoger, der 
har taget initiativet og har 
været på et kursus, der har 
gjort, at I nu har fået det 
her flag, sagde børne- og 
ungdomsborgmester Jakob 
Næsager (K), inden han 
med hjælp fra en flyver-
dragtsindpakket dreng lod 
Grønne Spirer Flaget gå til 
tops på flagstangen midt på 
Bryggehusets legeplads.

Flaget, som bliver ud-
delt af Friluftsrådet, har 
børnehaven fået, fordi in-
stitutionen har arbejdet 
målrettet med udeliv, natur 
og science. Et arbejde, der 
startede, da to pædagoger af 
egen drift bad om at komme 
på Grønne Spirer-kursus. 
Dét er et krav, hvis en insti-
tution vil i betragtning til det 
grønne flag.

Herefter skal der laves 
selvvalgte natur- og miljø-
aktiviteter mindst én dag 
om ugen i tre måneder. Bør-

nene har blandt andet lavet 
kvashegn på legepladsen, 
bygget insekthoteller og ar-
bejdet med affaldssortering 
og madspild. Bryggehusets 
beliggenhed gør det ekstra 
enkelt at komme ud i natu-
ren, da børn og voksne kan 
træde direkte fra legeplad-
sen ud på Amager Fælled. 

Trivsel i naturen
Det bifaldt borgmesteren, da 
han deltog i flag-fejringen.

– Det at arbejde med natu-
ren og komme ud at bruge 
og bevæge sig i naturen, 
tror jeg, er med til at skabe 
trivsel. Jeg kunne godt tæn-
ke mig, at vi i København 
bliver danmarksmestre i 
børneliv. Hvert sjette dan-
ske barn bliver født i Kø-
benhavn, så hvis vi kan gøre 
noget godt for børnene i Kø-
benhavn, gør vi noget godt 
for børn i hele Danmark, 
sagde han i sin korte tale, 
der nok gik hen over hove-
det på de fleste af børnene, 
men blev mødt med bifald 
fra personale og forældre, 
inden han rundede af:

– Skal vi ikke se at få hejst 
det flag, så man kan se, at 
Bryggehuset er en god bør-
nehave?

Børne- og ungdoms-
borgmesteren fik 
hjælp til det hårde 
hejsearbejde af Bryg-
gehusets børn.
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Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Der vil i den kommende tid 
blive gravet i jorden i den 
nordlige kofold på Amager 
Fælled. Teknik- og Miljøfor-
valtningen vil nemlig lave 
fire nye vandhuller, som er 
tiltænkt de forskellige pad-
der, der holder til på fælle-
den. Vandhullerne er særligt 
tiltænkt stor vandsalaman-
der og spidssnudet frø.

Forurenede frøer
Men hos Amager Vest Lo-
kaludvalg rynker man lidt 
på brynene over projektet. 
Ikke over udsigten til flere 
vandhuller, som padderne 
kan yngle i. Man er deri-
mod bekymret for, at det 

kan være farligt for dyrene 
at komme i kontakt med 
den underliggende jord. 
Det skriver lokaludvalget i 
en udtalelse til forvaltnin-
gen om projektet:

“Vi finder vandhullerne 
fornuftige – ud fra betragt-
ningen om at støtte den vilde 
fauna mest muligt på fælle-

den. Vi er dog opmærksom 
på, at der med undergrun-
dens beskaffenhed i områ-
det i form af ukontrolleret 
lossepladsfyld i store mæng-
der vil være særlige hensyn 
at tage til opstigende, stærkt 
forurenet grundvand og 
jordpartikler for dyrenes le-
vevis i vandhullerne.

På grund af denne for-
ureningsusikkerhed samt 
i øvrigt lokale omgivelser 
på den del på fælleden, som 
vandhullerne planlægges 
placeret i, vil hullerne ikke 
kunne bringes til at være 
led i afværgeforanstaltnin-
ger for Stor Vandsalaman-

der og Spidssnudet Frø i 
forbindelse med udlægnin-
gen af “Lærkesletten” og 
“Tornsangerland” for Vej-
lands Kvarter-bebyggelsen 
på fælledens sydlige del.”

Lag af ler
Men det er der ifølge Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
taget højde for. 

“Vi har besluttet at lægge 
ca. 20 cm lermembraner 
i vandhullerne, således at 
man ikke kommer i kon-
takt med den underliggen-
de jord – eller grundvand”, 
skriver forvaltningen i sit 
svar til lokaludvalget og 
tilføjer, at ler-membranen 
også sørger for, at vandet i 
vandhullerne ikke forsvin-
der fra vandhullerne, inden 
padderne er færdige med at 
bruge dem. 

Forvaltningen understre-
ger i samme åndedrag, at 
de nye paddehuller ikke 
har noget at gøre med byg-
geprojekterne på fælleden, 
men derimod udspringer af 
udviklingsplanen for Ama-
ger Fælled.

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

Den selvejende institution 
Børnehuset Bryggen er 
godt og grundigt træt af at 
være spredt på to forskel-
lige adresser. Udover den 
store hovedbygning på 
Snorresgade 24, hvor fem 
ud af institutionens syv bør-
negrupper har hjemme, hol-
der de to sidste børnegrup-
per nemlig til i en lejlighed 
i Snorresgade 7. Og det er 
langt fra optimalt. 

Udover at lejligheden er 
gammel og utidssvarende, 
har den ikke eget køkken, 
hvorfor børnenes måltider 
hver dag skal køres fra den 
ene ende af Snorresgade til 
den anden. Derudover har 
lejligheden ingen udearea-
ler eller legeplads. 

Derfor har både ledelsen 
og bestyrelsen i Børnehuset 
Bryggen i årevis drømt om 
at kunne samle alle syv bør-
negrupper på én matrikel. 
Det kræver en ud- eller til-
bygning af den eksisteren-
de institution. Heldigvis er 
nabogrunden, den såkaldte 
droschegrund, både ledig 
og på kommunens hænder. 
‘Ledig’ i den forstand, at 
Amager Vest Lokaludvalg 
har lejet den for en treårig 
periode, så Islands Brygges 
Lokalråd har kunnet starte 
det Grønne Fællesskab på 
Kigkurren. 

Alt optaget
Men grunden er altså ejet af 
Københavns Kommune og 
er faktisk allerede udpeget 

til fremtidigt institutions-
byggeri. Når der ikke alle-
rede er blevet bygget en ny 
institution på grunden skyl-
des det, at børnetallet i om-
rådet for tiden ikke stiger 
så hurtigt, at der mangler 
institutionspladser på Bryg-
gen her og nu. Men det kan 
der komme til i fremtiden.

Og her opstår problemet. 
Grunden er nemlig allerede 
medregnet i kommunens 
planer for opførelse af nye 
daginstitutioner. Med tryk 
på ‘nye’. Ifølge økonomifor-
valtningens arealplan er der 
plads til fem nye børnegrup-
per på droschegrunden. 
Bygger man et nyt hus og 
flytter de to eksisterende 
børnegrupper fra lejlighe-
den ind, har man kun plads 
til tre nye børnegrupper i 
fremtiden. Og ifølge øko-
nomiforvaltningen er det så 
svært at finde grunde til nye 
institutioner i Amager Vest, 
at man ikke kan undvære 
pladsen til de to grupper. El-
ler sagt på en anden måde: 
Selvom der i fremtiden bli-
ver bygget en ny institution 
på droschegrunden med 
plads til fem børnegrupper, 
kan det ikke komme på tale 
at flytte de to grupper fra 
lejligheden ind dér. 

– Det vil jeg gerne sætte 
stort spørgsmålstegn ved, 
siger Klaus Mygind (SF) 
om afvisningen fra økono-
miforvaltningen. 

– Der er overskudsplads 
i institutionerne på Islands 
Brygge på nuværende tids-
punkt, og argumentet fra 
forvaltningen er, at der vil 
blive brug for 17 nye grup-
per i Amager Vest om må-

ske 10 år. Så længe synes 
jeg ikke, at det er rimeligt, 
at vi har børnegrupper gå-
ende i de gamle lejligheder. 
Vi skal finde en løsning her 
og nu.

Er det ikke som at tisse i 
bukserne for at holde varmen 
at bruge pladsen nu, hvis vi 
risikerer at mangle den om 
ti år?

– Det synes jeg ikke. Det 
drejer sig om to grupper, det 
er jo ikke specielt meget. 
Hvis vi så mangler pladsen 
om 10 år, så må vi finde den 
et andet sted. Vi skal ikke 
have børn i utidsvarende 
fysiske rammer, som oven 

i købet er meget dyre, med 
den begrundelse, at der 
måske om 10 år vil være en 
udfordring med to grupper, 
der mangler i Amager Vest, 
svarer han med henvisning 
til, at Børnehuset Bryggen 
modtager op mod 216.000 
kroner om året i tilskud, 
fordi de er spredt på to ma-
trikler, og derudover har en 
høj husleje for lejligheden. 

sympati
SF stillede i november sid-
ste år forslag i Børne- og 
Ungdomsudvalget om, at 
forvaltningen skulle under-

søge, om en sammenlæg-
ning af Børnehuset Bryg-
gens syv børnegrupper 
ville være mulig på dros-
chegrunden. Det er den un-
dersøgelse, der nu er kom-
met det nedslående svar på, 
at det ikke er en mulighed. 
Da Børne- og Ungdomsud-
valget tog udmeldingen til 
efterretning lod de imid-
lertid en dør stå på klem og 
tilkendegav, “at partierne 
har sympati for en eventuel 
udlejning af det relevante 
kommunale areal til den 
selvejende institution, hvis 
institutionens bestyrelse 
skulle rette henvendelse til 

Økonomiforvaltningen / 
Økonomiudvalget herom.”

Nu vil bestyrelsen i Bør-
nehuset Bryggen drøfte, 
om de vil give det et skud. 
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Børnehuset Bryggen kæmper for sammenlægning
To af Børnehuset Bryggens grupper bor i en gammel og utidssvarende lejlighed længere nede ad Snorresgade. 
Det er institutionen godt træt af og drømmer om at udvide hovedmatriklen ind på nabogrunden og samle alle 
børnegrupperne. Men den grund er reserveret til nye børnegrupper, når behovet opstår ad åre

Børnehuset Bryggen 
ønsker at udvide ind 
på droschegrunden, 

så de kan komme ud 
af den gamle lejlig-

hed, som to af institu-
tionens børnegrupper 

bor i. Men det har 
økonomiforvaltningen 

indtil videre afvist. 

Fire nye paddehuller på fælleden
Teknik- og Miljøforvaltningen vil grave fire vandhuller på 
Amager Fælled til padder, der bor i området. Amager 
Vest Lokaludvalg udtrykker bekymring for, at dyrene kan 
tage skade af den forurenede lossepladsjord

Plads til paddernes par-
ring. Kommunen graver 
fire nye vandhuller på 
Amager Fælled.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Thorshavnsgade 12 
Åbningstider: Tirs-Fre 11-17.30 & Lør 10-14 
www.formverk.dk

KUNSTHÅNDVÆRK  
PÅ BRYGGEN

Guldsmed

Ulrike Ramin

Klinik for sundhed & forebyggelse 
www.slowmotion.dk

SLOWMOTION FEJRER 
RUND FØDSELSDAG 
HIPHIP HURRA
Slowmotions ejer Per fylder 60 år.
Det fejrer vi med mega gode tilbud på dagen 
d. 8. december for gamle og nye kunder.
Hvis du kigger forbi klinikken fra kl. 14-18, 
vil vi glæde os til at byde på champagne og kage.

Tilbud: 
Klippekort til massage og yoga/pilates: 25% rabat 
Japansk Lifting Gua Sha 10 klip: 4200 kr.
Laserbehandling 5 klip: 2475 kr.

Vær med i lodtrækningen om 5 klip a 60 min. massage, 
hvis du køber behandling på dagen.
Husk tilbuddet gælder kun d. 8 dec. 2022.

Vi glæder os til at se dig til fødselsdag i slowmotion.

 

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

Bryggen kan se frem til 
basarm og bar kasse un-
der broen, når Distortion X 
vender tilbage til området 
mellem Langebro og Lille 
Langebro til foråret. Fest-
festivalen har nemlig søgt 
om tilladelse til at gentage 
arrangementet inden for 

stort set samme rammer 
som sidste år. Teknik- og 
Miljøforvaltningen anbe-
falede politikerne at give 
grønt lys, da rammetilladel-
sen for Distortion 2023 blev 
behandlet i mandags efter 
Bryggebladets deadline.

Lukket fest
Distortion rammer byens 
gader i slutningen af maj. 

Starten går på Bryggen, 
hvor det store, lukkede be-
talingsarrangement Distor-
tion X åbner festen onsdag 
den 31. maj klokken 16.00. 
Samtidig forløber et andet 
stort event på Rådhusplad-
sen, og i de efterfølgende 
dage vil der være musiks-
cener i Ingerslevsgade, ved 
DGI-byen, gadefester på 
Vesterbro og mindre events 
forskellige steder langs 
havneløbet, indtil festiva-
len kulminerer med hoved-
eventet på Refshaleøen i 
weekenden. 

Navnet ‘Distortion X’ 
dækker over festivalens 
store scener med mere 
etablerede musiknavne. I 
modsætning til gadefester-
ne, som Distortion er mest 
kendt for, er Distortion X 

imidlertid lukkede arran-
gementer, der kræver billet. 
Området mellem Langebro 
og Lille Langebro bliver 
derfor ligesom sidste år ind-
hegnet på dagen. 

Havn forbi
Sidste år var en del af festi-
valens mindre og ikke-mu-
sikbårne events om freda-
gen placeret i Havneparken, 
men Islands Brygge bliver 
- afhængigt af temperament 
- forskånet eller forbigået 
i år. De såkaldte Havne-
hygge-arrangementer blev 
ellers sidste år rost for at 
være relativt stilfærdige. Et 
stort opbud af vagter, politi 
og natteravne var med til at 
sikre, at alting forløb fred-
sommeligt. 

ingen klager
Københavns Kommunes 
støjvagt modtog da heller 
ingen klager over hverken 
havnehygge-arrangemen-
tet i Havneparken eller det 
store Distortion X arrange-
ment ved Langebro sidste 
år.

distortion vender tilbage til Langebro
Det store Distortion X arrangement 
ved Langebro bliver med al 
sandsynlighed gentaget til næste 
sommer. Til gengæld bliver der ingen 
havnehygge i Havneparken

distortion X ved 
Langebro blev ud-
solgt på dagen, da 
det blev afholdt på 
Bryggen for første 
gang sidste år.
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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

THOROLFS 
JULEMARKED
Søndag 4. december kl. 10-16

En hyggelig dag med æbleskiver, 

bål, julepynt, DIY-dekorationer og 

smedeaktivitet. Salg af juletræer, 

risengrød og brunkager

Stor tak til alle vores lokale samarbejdspartnere, I er en kæmpe støtt e. ♥

JULETRÆSSALG
27. november, 4., 10., 11., 17. og 
18.  december. Kl. 10-15

Kig forbi – vi ses på Artillerivej 67b

Vil du være med til at lære områdets børn spejderlivets 
glæder, så bliv spejderleder hos Thorolf-Spejderne på 
Islands Brygge. Kom ned og mød os den 4. december eller 
skriv til kontakt@thorolf.dk

Naboer er trætte af dørtræk i sturlasgade
Beboere på Sturlasgade oplever, at der bliver kørt hasarderet på gaden 
i sommerhalvåret. Efter at have talt for døve øren til forvaltningen går 
beboerne nu til Amager Vest Lokaludvalg, der vil forsøge at skabe politisk 
opmærksomhed om problemet

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

Sidste sommer blev der op-
sat midlertidige vejbump på 
gaden Islands Brygge for at 
gøre gaden mere sikker og 
forhindre gaderæs i som-
mermånederne. Men også 
tilstødende gader døjer med 
muskelbiler, der kører hur-
tigt og hasarderet. Det sker 
blandt andet i Sturlasgade, 
hvor beboere i Blyantfabrik-
ken siden 2019 har forsøgt 
at råbe Teknik- og Miljøfor-
valtningen op for at få gjort 
noget ved problemet.

En af de beboere er Mor-
ten Weber, der også sidder i 
bestyrelsen for Ejerforenin-
gen Blyantfabrikken. 

– Der bliver kørt dørtræk 
op og ned ad gaden, forkla-
rer han og fortsætter:

– I takt med, at der er 
kommet mere gang i gaden 
nede i Havneparken, har 
det tiltrukket et klientel, 
som er der for at hygge og 
feste, men som også med-
bringer nogle hurtige biler. 
Muskelbiler. De kører ned 
ad gaden Islands Brygge og 
accelererer op ad Sturlas-

gade, vender på Kigkurren 
og kører tilbage.

en opgave for politiet
Morten Weber har siden 
september 2019 forsøgt at 
få Teknik- og Miljøforvalt-
ningen i tale om problemet, 
men de sender bolden vide-
re til politiet. 

"Som også tidligere på-
peget, så er vejen for nylig 
blevet gjort smallere for at 
mindske bilernes incita-
ment til at køre stærkt. At 
der stadig er visse bilister, 
der ikke kan finde ud af at 
overholde gældende regler, 
er særdeles beklageligt, 
men det er og bliver en 
opgave for politiet. Du må 
derfor tage kontakt til poli-
tiet og informere dem om i 
hvilket tidsrum, problemet 
er særligt slemt, så de kan 
håndhæve den eksisterende 
lovgivning”, lyder det i et 
svar fra Teknik- og Miljøfor-
valtningen.

Det har Morten Weber 
flere gange forsøgt, og po-
litiet har da også været ude 
at patruljere ved flere lejlig-
heder. Men da det selvsagt 
er svært at forudsige præcis 
hvornår, der vil blive kørt 
gaderæs, har det endnu 
ikke båret frugt. Køben-
havns Politi opfordrer dog 
naboer til at tage kontakt, 
når de oplever, at der bliver 
kørt hasarderet i gaden.

– Vi har fået henvendel-
ser fra borgere i forhold til 
hasarderet kørsel med høje 

hastigheder i gaderne på 
Islands Brygge. Det er et 
problem, som vi oftest hø-
rer om i sommerhalvåret, 
men borgene er velkomne 
til at henvende sig året 
rundt, når de oplever pro-
blemerne, så reagerer vi 
på det og fører tilsyn med 
området, siger vicepolitiin-
spektør Henning Pedersen 
fra færdselsafdelingen i Kø-
benhavns Politi.

Politikere skal på banen
Skal der laves ændringer i 
vejens forløb eller laves ha-
stighedsregulerende tiltag 
som eksempelvis vejbump, 
vil det kræve politisk hand-
ling. Det oplyser Teknik- og 
Miljøforvaltningen i før-
nævnte svar.

"Større ombygninger og 
tiltag på veje skal bevilges 
politisk og er dermed ikke 
noget, vi kan gennemføre, 
uden at der afsættes penge 
til det i de kommende bud-
getforhandlinger. Du kan 
derfor med fordel opfordre 
dit lokaludvalg til at presse 
på for politisk handling”.

Som sagt så gjort. På bag-
grund af en henvendelse 
fra Ejerforeningen Blyant-
fabrikken besluttede Ama-
ger Vest Lokaludvalg på 
det seneste møde at gå ind i 
sagen og rette henvendelse 
til politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget.

“Lokaludvalget har mod-
taget en henvendelse på 
vegne af ejerforeningen 

Blyantfabrikken og børne-
haven Børnehuset Bryggen 
om behov for yderligere 
fartregulering af Sturlas-
gade. Beboerne oplever sti-
gende problemer med ha-
sarderet kørsel på gaden. 

På gaden færdes mange 
forskellige brugere, da om-
rådet bruges af både bør-
nehavnebørn og de ældre 
i Leifsgade samt de mange 
brugere af serviceerhverv 
og busbetjeningen på Kig-
kurren. Gaden er bred, lige 
og åben og inviterer på den 
måde til hurtig trafik”, skri-
ver lokaludvalget til Teknik- 
og Miljøudvalget og bruger 
efterfølgende lejligheden 
til at plædere for udvalgets 
eget projekt i området som 
en del af en løsning:

“En begrønning af Kig-
kurren, som lokaludvalget 
har arbejdet for i mange 
år, ville løse problemet 
med hurtigkørende trafik 
og give værdi til områdets 
børn, ældre og øvrige bebo-
ere. Vi håber derfor igen på, 
at Teknik- og miljøudvalget 
vil bakke op om udarbejdel-
sen af en grøn helhedsplan 
for Kigkurren.”

Beboerne i Blyantfa-
brikken oplever, at 

der bliver kørt ræs i 
Sturlasgade i som-

mermånederne.



Kom med til hyggeligt julemarked og støt en god sag.
 

Det ikoniske A-House på Islands Brygge inviterer til
julemarked under åben himmel. Gå på opdagelse i det

fantastiske julelandskab, besøg de mange boder som byder
på alt fra kunst, mad og italienske specialiteter. 

 
Støt også Børnecancerfonden og vind præmier fra

kendte brands og lokale butikker.  
 

Kom og mød Julemanden og hans kone, som deler
overraskelser ud til de 100 første børn og deltag i vores

store tegnekonkurrence.
 

Søndag d. 04.12.22
Kl. 11.00-16.00

Islands Brygge 79A, i gården
2300 København S

 
 

Vi glæder os til at se dig, til en dag fyldt med ægte julemagi!

Julemarked
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sprællevende lokalråd drømmer grønt
Trods minus-kø til bestyrelsesposterne, et minimalistisk medlemstal og en skrantende økonomi er Lokalrådet 
på Islands Brygge klar til fortsat kamp: For mere fællesskab og sammenhold på et meget grønnere Bryggen, der 
summer af biodiversitet

Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er årsmøde i Bryggens 
Borgerforening, bestyrel-
sen har booket den store sal 
i Kulturhuset, og der er be-
stilt kaffe til 30. Vi kan tælle 
til 13 inklusive fire bestyrel-
sesmedlemmer, da forman-
den byder velkommen. Det 
går heller ikke så godt med 
medlemstallet i borgerfor-
eningen. Og økonomien, 
den minder ikke meget om 
en sukkerknald, minus i 
går, minus i dag og minus 
på budgettet, den sidste 
mønt kan skrabe bunden 
i en ikke så fjern fremtid. 
Penge ud af lommen for at 
have dem i banken, infla-
tion, den slags.

Så hvordan synes besty-
relsen selv, det går?

– Med hensyn til økono-
mien så går det nok vores 
tid ud, siger foreningens 
formand Jan Oster.

Underforstået at besty-
relsen, lokalrådet, ikke er 

sat i verden for at spinde 
guld. Jan Oster er formand 
for en bestyrelse, der skal 
holde butikken kørende an-
svarligt – og spejler sig i et 
rundt 0, når det kommer til 
årsregnskabets tal for brun-
kagefryns. FIFA kunne 
lære noget her.

Travle børnefamilier
Det var pengesagerne. 
Solidt og veltempereret 
sparket ud til et fremtidigt 
hjørne. Det skal nok gå, det 
er ikke en bekymring. Men 
medlemstallet og proble-
merne med at fylde en be-
styrelse ud; what to do?

– Vi har behov for, at flere 
deltager aktivt i foreningen. 
Men de unge og børnefa-
milierne har travlt, de går 
i sort over ord som besty-
relse og generalforsamling. 
Til gengæld er de generelt 
meget villige til at være ak-
tive i konkrete projekter.

Formand Jan Oster peger 
på projektet ”Fællesskabet 
Kigkurren”, hvor unge og 

ældre sammen har skabt en 
mangfoldig grøn oase med 
svenskrøde træhuse og et 
flinkt egern som besøgs-
ven. 

– Kigkurren er et meget 
vellykket projekt, det kunne 
være en ændrende faktor til 
gavn for alle på Bryggen. 
Vi har brug for, at flere del-
tager aktivt i foreningen. 
For vores ressourcer er be-
grænsede, og vi må løbende 
prioritere hvilke områder, 
vi har kræfter til at gå ind i.

Grønt fællesskab
Hvor spiller Islands Bryg-
ges Lokalråd så med musk-
lerne? Når der er tid mellem 
de fartdæmpende bump på 
gaden Islands Brygge, som 
lokalrådet også har haft po-
tentielt livreddende fingre 
i?

Det klarer vi med tre ord: 
Fællesskab, Sammenhold, 
Grøn! Dem kan vi godt se 
for os holde hinanden i hån-
den, det hænger sammen, 
hvis vi vil os selv, vores ef-

terkommere og Kloden det 
godt. Vi skal trække sam-
men. Lige her, hvor vi er. 
Det er lokalrådets mission.

En bette oase på Kigkur-
ren er et stort mirakel lige 
rundt om hjørnet. Og forhå-
bentlig blot et frontløber-
projekt for andre mirakler, 
der alle handler om biodi-
versitet. 

Lokalrådet er slet ikke 
færdigt med Kigkurren. 
Bryggebladets trofaste 
læsere vil vide, at gaden/

pladsen med det sjove navn 
gerne skulle ende med at 
blive et kuperet, grønt by-
rum for alle. Uden plus 100 
parkeringspladser, for dér 
skal biodiversiteten holde. 
Sammen med Sturlasgade 
og Snorresgade skal by-
rummet være en del af en 
grøn korridor mellem hav-
neparken og Amager Fæl-
led. Det arbejder lokalrådet 
– og AVLU,  Amager Vest 
Lokaludvalg – for. 

På den gamle del af Is-

lands Brygge – mellem 
Amager Boulevard og Stur-
lasgade – arbejder lokalrå-
det for, at der kan plantes 
op mod 200 nye by- og ga-
detræer, så ”man kan se 
et træ fra hver lejlighed”, 
som initiativtageren AVLU 
udtrykker det. Også her er 
Islands Brygges Lokalråd 
helt fremme i skovlen.

Bryggens Borgerfor-
ening og bestyrelsen, lokal-
rådet, lever og har det efter 
omstændighederne godt. 
På en god dag spræller de. 
Heldigt for os og heldigt for 
Kloden.

det skal være slut 
med ensomme 
bænke på Islands 
Brygge. Lokalrådet 
skubber på for at 
få næsten 200 nye 
by- og gadetræer 
på den gamle del 
af Bryggen.

Genbrug er pang-farvet
Den røde tråd er pink hos den nye marskandiser Drømmeslottet i Gunløgsgade. En anderledes forretning, hvor 
det ikke er mængden, der tæller: Alle genstande er nøje udvalgt og skal helst være i stærke farver

Tekst: Jean Gauthier
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg elsker kitsch, siger 
Christian Mondrup, som er 
indehaver af Drømmeslot-
tet. 

– Jeg kan godt lide den 
fine grænse, hvor man er 
i tvivl, om det er grimt el-
ler pænt. Og der skal helst 
være et indspark af farver, 
for jeg elsker farver.

Den nye marskandiser-
forretning er indrettet i to 
rum på cirka 60 kvadrat-
meter i en kælder i Gun-
løgsgade 29. De fleste va-
rer udstilles på sølvreoler 
hele vejen rundt i butikken. 
Samtlige hylder er malet 
pink, og ekspeditionsdi-
sken i forrummet er også 
pink. Det er den røde tråd 
i butikken. 

Varerne, man finder i 
Drømmeslottet, er mest 
porcelæn, service, små 
møbler og mindre brugs-
genstande – der handles 
ikke med tøj og bøger.

– Min kæreste er indret-
ningsarkitekt og har hjulpet 
med at få ting på plads, for-
tæller Christian Mondrup.

Tilfældigt
– Jeg køber de fleste varer, 
jeg har, i Jylland. Jeg køber 
især i genbrugsforretnin-
ger, så de penge, jeg bruger 
dér, går som regel til et godt 
formål. Jeg prutter ikke 
om priser i genbrugsforret-
ninger, forklarer Christian 

Mondrup.
Han er født og opvokset i 

Jylland – Ikast, for at være 
helt præcis - men flyttede 
til København i håb om at 
komme ind på skuespil-
lerlinjen på Statens Teater-
skole. Det blev desværre 
ikke til noget i år, så han 
måtte finde på noget andet. 
Derfor fik han job som han-
dicaphjælper med skiftende 
døgnvagter. Derfor skifter 
åbningstiderne i butikken 
hver anden uge, så det pas-
ser med vagtplanen.

Christian har altid haft en 
drøm om at åbne en butik 
med finurlige, håndpluk-

kede brugsting og havde 
egentlig fundet lokaler i Pe-
ter Fabers Gade på Nørre-
bro. Men inden han skulle 
underskrive lejeaftalen, 
havde en bekendt tilfældig-
vis fortalt ham om lokalerne 
i Gunløgsgade. De lokaler 
var bedre egnet til det, Chri-
stian ønskede at lave. Og så 
flytter han desuden snart 
ind hos kæresten i Bergt-
horasgade, så han nu bliver 
fuldtids bryggebo.

Nostalgi og instagram
Mens Bryggebladet snak-
ker med Christian, bliver vi 

afbrudt et par gange af kun-
der, der kommer og henter 
varer, som de har bestilt via 
Instagram.

– Jeg er vokset op med 
de dér tallerkner, siger en 
kvinde, som henter otte 
blå/hvide tallerkner. 

– Det er min barndom.
Få minutter senere kom-

mer en anden kvinde for at 
hente to beige kopper med 
underkopper. Hun havde 
også set dem på Instagram. 
Og dette køb er også foreta-
get ud fra nostalgi.

Internettet redder dagens 
omsætning, for på den grå 
og kolde eftermiddag er der 

ikke kommet mange tilfæl-
dige kunder ind fra gaden.

”den pissebillige 
hylde”
På hylderne varierer priser-
ne fra syv til ti kroner for en 
teske og 370 kroner for én 
af syv røde stole på gaden. 
Der er dog mængderabat, 
hvis man køber to (320,- 
pr. styk), fire eller derover 
(275,- pr. styk).

Priserne er tydeligt mar-
keret, forklares det med et 
glimt i øjet: På den øverste 
hylde, bagerst i bagloka-
let, er der ”den pissebillige 

hylde” med brødkurve, en 
lampe, en stor skål og en 
porcelænskrukke.

Med Vores Biks, Genfødt, 
Retrograd, Frk. Himmelblå 
(Isafjordsgade), 2nd Paw 
(for hunde) og nu tilføjelsen 
af Drømmeslottet er Gun-
løgsgade blevet til en gen-
brugsgade. Der er i hvert 
fald mulighed for at finde 
genbrugsguld.

– Det er den grønne måde 
at shoppe på, slutter Chri-
stian.

Drømmeslottet ligger i 
Gunløgsgade 29 i kælderen. 
Åbningstiderne skifter, men 
er 3-4 dage om ugen. Find 
åbningstider og se, hvad der 
er på hylderne, på Instagram 
@droemmeslottet

Midt i drømme-
slottet. Indeha-
veren Christian 
Mondrup blandt 
de finurlige og 
farverige brugs-
genstande som 
han har håndpluk-
ket; for det meste, 
i Jylland. "Vi har 
brug for farve i 
vores hverdag, 
hvor vi ofte indret-
ter vores boliger i 
sort og hvid", siger 
han.



Studios, 1 & 2 værelses lejligheder på Islands Brygge 
fra 7,900 kr. per måned

Kom og vær en del af fællesskabet

NJALSGADE 151, 2300 KØBENHAVN

VORES 
FITNESSCENTER 
ER ÅBENT 24/7

100MBPS
WIFI

HYGGELIGE 
FÆLLESLOKALER

EVENTS HELE 
ÅRET

TAGTERRASSE FÆLLESVASKERI, 
CYKEL- OG 

OPBEVARINGSRUM

n i d o l i v i n g . c o m

Nido Bryggen_Bryggebladet_Full Page Ad_Dec.indd   1 25/11/2022   14:02
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sandheden 
er individuel
Der er ikke noget magisk ved de 
krystaller, Sofia Malucca Lykke 
Ploug sælger i sin nyåbnede butik 
Shambala. Men de kan støtte op 
om de energier, mennesker møder 
dem med. Hendes egen tilgang 
til spiritualitet er ret pragmatisk, 
og hun forstår godt, hvis folk er 
skeptiske over for krystallernes 
egenskaber. Hun er selv skeptisk 
af natur. Men krystallerne skulle 
også gerne virke, selv hvis man 
ikke tror på det

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

De mørkmalede murstens-
vægge i butikslokalet giver 
en følelse af at træde ind i 
en underjordisk hule, når 
man bevæger sig ned ad 
trapperne fra Thorshavns-
gade. I stedet for stalaktit-
ter hænger drømmefangere 
ned fra loftet, og på et rundt 
træbord i hjørnet ligger for-
skellige rå og takkede kry-
staller og ser ud, som om de 
lige er hakket ud af væggen.  

Midt i lokalet står et ar-
rangement af glasskåle 
med et væld af forskellige 
krystaller i alle tænkelige 
størrelser og former. Deres 
mange strålende farver gør 
det fristende at skovle en 
håndfuld op og putte i mun-
den, som var det slik. Op 
ad den mørkegrønne væg 
på en hvidmalet træreol er 
udstillet et udvalg af blandt 
andet krystallamper og 
englekort.

Men selvom Sofia Maluc-
ca Lykke Ploug, der åbnede 
butikken Shambala i sidste 
måned, beskæftiger sig 
med spiritualitet og alterna-
tiv behandling, holder hun 
efter eget udsagn fødderne 
solidt plantet på jorden.

– Jeg prøver at være am-
bassadør for en mere groun-
ded tilgang til krystallerne, 
siger hun og tilføjer: 

– Jeg kan godt lide at hjæl-
pe folk ind i denne her ver-
den på en måde med mere 
fornuft og jordforbindelse, 
uden at det bliver for flyvsk.

Selv har hun været fasci-
neret af sten og krystaller 
næsten lige så længe, hun 
kan huske. 

– Som barn elskede jeg at 
komme på Geologisk Muse-
um. Jeg kunne stå og kigget 
på krystaller i timevis sam-
men med min mor, griner 
hun.

Bagved krystallerne
Ifølge Sofia Malucca Lykke 
Ploug kunne hun da også 
lige så godt været gået vi-
denskabens vej og måske 
selv være blevet eksempel-
vis geolog. 

– Jeg er også en meget 
nørdet person. Jeg går me-
get op i kvantefysik og den 
slags. Så jeg kunne sagtens 
være gået i den akademiske 
og videnskabelige retning, 
fortæller hun, men fortsæt-
ter:

– Det spirituelle foldede 
sig bare ud. Jeg havde en 
interesse for og en nysger-
righed efter, hvad der ligger 
bagved krystallerne. Der er 
mere, end hvad vi ser med 

øjet, og det ville jeg gerne 
prøve at finde.

Nysgerrigheden blev 
til en livsstil, og livsstilen 
blev til en levevej for Sofia 
Malucca Lykke Ploug, der 
tidligere har drevet et cen-
ter i Holbæk med alt fra 
yoga til healing og clair-
voyance. Alligevel ser hun 
ikke sig selv som den ‘klas-
siske’ spirituelle type.

– Jeg er ikke selv over-
dænget med krystaller, og 
jeg går ikke rundt kun i 
hør-tøj. Jeg er bare en helt 
almindelig person, der har 
en stor forkærlighed for det 
spirituelle. Men jeg har me-
get jordforbindelse. Det er 
vigtigt. For alle. Jo større 
rødder du har, desto større 
en krone kan du bygge. Et 
træ uden rødder vælter i 
den første storm.

Hun er da også meget på-
passelig med at overdrive 
krystallernes egenskaber.

– Jeg kunne ikke drømme 
om at påstå, at krystaller 
kan helbrede. De kan støtte 

op om nogle processer, der 
allerede er i gang inde i dig. 
Men det er dig selv, der gør 
arbejdet, forklarer hun og 
uddyber:

– Nogle krystaller kan 
støtte op om livsglæde el-
ler selvkærlighed. Men det 
kræver, at livsglæden og 
selvkærligheden er til stede 
i forvejen. En bund-depri-
meret person kan ikke bare 
samle en krystal op og få de 
sorte tanker til at forsvinde. 
Det ville ellers være smart, 
men sådan fungerer det slet 
ikke. Og det ville være di-
rekte uansvarligt at påstå. 
Men hvis du arbejder med 
noget i dig selv, kan krystal-
lerne støtte op om det. 

spirituelle mænd
Siden hun åbnede sin bu-
tik på Bryggen, har Sofia 
Malucca Lykke Ploug været 
overrasket over hvor mange 
mænd, der har været forbi 
Shambala. Det tilskriver 
hun blandt andet en masku-

lin tilbøjelighed til skepsis. 
Noget hun også selv tilskyn-
der til. 

– Jeg tror også, at min til-
gang til det spirituelle må-
ske er mere tilnærmelig for 
mænd. De kan godt have en 
tendens til at være lidt mere 
skeptiske. Og det skal man 
også være; jeg er også selv 
super skeptisk. For krystal-
lerne skulle jo gerne virke, 
også selv hvis man ikke tror 

på det. Det har ingen værdi, 
hvis det kun virker, hvis 
man tror på det. Så er det 
bare placebo. Enten virker 
det, eller også gør det ikke.

Hvad har overbevist dig 
om, at det ikke bare er pla-
cebo?

– Det er en tro. En følelse. 
Er det ikke det modsatte af 

at være skeptisk?
– Jo, det er det. Men sam-

tidig er det også udtryk for 
en åbenhed for, at sandhe-
den kan være noget helt an-
det, end man forestiller sig. 
Jeg siger jo ikke, at jeg har 
sandheden. Jeg siger, hvad 
min sandhed er. Men det er 
ikke nødvendigvis den en-
degyldige sandhed. Virker 
krystallerne? Det tror jeg. 
Men jeg siger ikke, at det 
skal være sandheden for 
alle, at det virker. Det skal 
folk selv vurdere.

Men sagde du ikke, at det 
ikke har værdi, hvis det kun 
virker, hvis man tror på det?

– Jo, det er rigtigt nok. 
For nogle vil det måske 

være en placeboeffekt. Som 
hvis man giver en kalkpille 
i stedet for en hovedpine-
pille. Kalkpillen kan virke 
lige så godt som hovedpine-
pillen, hvis du har den over-
bevisning, at du har fået en 
hovedpinepille. Det betyder 
jo ikke, at hovedpinepillen 
ikke også virker, siger hun 
og fortsætter:

– Nogen mærker en ef-
fekt, fordi de tror på det og 

forventer en effekt. Ville de 
mærke den samme effekt, 
selvom de ikke troede på 
det? Det mener jeg, at de vil-
le. Og er pointen ikke også, 
at hovedpinen skal gå væk?

'Allah, Buddha  
eller Jeanette
Sofia Malucca Lykke Ploug 
kalder selv den spirituelle 
verden, hun er rejsende i, 
for ‘fluffy’ og lægger ikke 
skjul på, at mange af de 
ting, hun beskæftiger sig 
med, ikke er videnskabeligt 
bevist. Men det skal nok 
komme.

– Spiritualitet baserer sig 
jo også på overbevisninger. 
Men det gør det ikke min-
dre rigtigt. Det gør det må-
ske for nogen, men ikke for 
andre; sådan er det med tro. 
For år tilbage mente man, 
at det var hokus pokus, at 
planter skulle kunne kom-
munikere. Men det er ble-
vet videnskabeligt bevist 
nu. Jeg er overbevist om, 

at vi også en dag vil kunne 
bevise de ting, jeg beskæf-
tiger mig med her. Vi er der 
bare ikke endnu, siger hun 
og tilføjer: 

– Engang mente vi også, 
at jorden er flad. Det gør vi 
ikke længere. 

Er det ikke et eksempel 
på det modsatte? At vi har 
modbevist et verdensbil-
lede, vi tidligere var over-
bevist om? Er der en risiko 

for, at det samme vil ske for 
dine krystaller?

– Jo, det er der da. Det er 
der altid. Så snart vi låser os 
fast på noget, låser vi også 
vores mindset. Vi skal al-
tid være åbne. Der er mere 
mellem himmel og jord, 
men det er jo ikke sikkert, 
at det er det, vi tror. Nogen 
er overbevist om, at Gud 
hedder Allah, og andre er 
overbevist om, at Gud hed-
der Buddha. Men hvem 
siger, at Gud ikke kunne 
hedde Jeanette? Sandheden 
er enormt flydende og langt 
hen ad vejen også en indivi-
duel ting.

som barn var Sofia 
Malucca Lykke Plou-
gs yndlingsmuseum 
Geologisk Museum, 

og siden har hun 
været fascineret og 
draget af krystaller.



15.12 SA-ROC (US) 
- SUPPORT: SOSA
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Den første tirsdag i decem-
ber er der mulighed for at 
finde vej eller fare vild på 
Amager Fælled. Amager 
Orienteringsklub AMOK 
holder nemlig åbent træ-
ningsløb på Amager Fælled 
for unge orienteringsløbere 
og interesserede.

Klubbens ungdomstræ-
ner er på pletten og hjælper 
løbere under 16 med tips og 
tricks. Alle får udleveret et 
kort, og der er mulighed for 
at låne et kompas. 

en kort / en lang
Der er mulighed for at løbe 
to forskellige baner. Én på 
tre kilometer og én på knap 
fem. På begge ruter er der 
stor sandsynlighed for, at 
man skal forcere tre bakker. 
Her har lokale bryggeboer 
nok en hjemmebanefordel. 

Løbet starter under halv-
taget ved indgangen til Sko-
len på Islands Brygge, hvor 
der er mulighed for at efter-
lade en eventuel rygsæk og 
for at tisse af i idrætshallen. 
Herfra kommer løberne 
både ud i de grønne om-

råder og forbi et hjørne af 
Islands Brygge i jagten på 
små orange postskærme.

– Vores træningsløb er 
altid åbne - også for begyn-
dere, som vi hjælper med en 
lille introduktion til de sær-
lige orienteringskort. Kor-
tene er super-detaljerede, 
så posterne kan være gemt 

bag både hække, hegn og i 
baggårde. Det er ikke nød-
vendigvis svært, men det 
kan godt drille lidt, og det 
er dét, der gør sporten inte-
ressant, fortæller klubbens 
formand Rolf Andersen og 
tilføjer:

– I en tid, hvor alle er ved 
at vænne sig til, at GPS'en 

overtager al navigation, så 
er det fedt at holde fast i én 
af de basale dyder: Evnen 
til at læse kort og finde vej, 
så man ikke er fortabt, hvis 
elektronikken fejler.

Deltagerne kan låne kom-
pas og eventuelt pandelam-
pe hos klubben, men man 
må også gerne medbringe 

eget udstyr. Tilmelding er 
ikke påkrævet, men arran-
gørerne værdsætter, hvis 
man liker klubben på face-
book, så de har en ide om 
antallet af potentielle delta-
gere.

Orienteringsløb på Ama-
ger Fælled med Amager 
Orienteringsklub AMOK 
tirsdag d. 6. december. 
Start klokken 17 eller 18 fra 
Skolen på Islands Brygge. 
Løbet koster 20 kroner, men 
er gratis for medlemmer af 
klubben. Tilmelding er ikke 
påkrævet, men giv gerne 
facebook-eventet et like, så 
arrangørerne har en idé om, 
hvor mange der dukker op. 
Det kan findes på facebook.
com/amagerok

DET SKER

deT sker  
På BryGGeN

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

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚  ORIENTERINGSLøB

Amok-løb på Fælleden
Amager Oriente-
ringsklub holder 
åbent træningsløb på 
Amager Fælled.

❚  JuLEMARKED

Jul på 
Nokken
I år er året, hvor alle de fa-
ste traditioner vender til-
bage efter to års corona-hi. 
Det gælder også Nokkens 
særegne og i særdeleshed 
julehyggelige julemarked. I 
NEFAs karakteristiske om-
givelser disker nokkefolket 
op med kulinariske specia-
liteter, kunsthåndværk, bø-
ger, strik, keramik, legetøj 
og meget andet.

Nokkens julemarked 
lørdag d. 3. december klok-
ken 12-16. NEFA, Nokken 
Strandvej 3

Nokkefolket byder på 
et af byens hyggeligste 

julemarkeder.
Foto: Ricardo Ramirez

❚  JuLEMARKED

Jul i det  
gamle A-hus

Butikker og beboere i A-
house byder velkommen til 
julemarked i gården søndag 
d. 4. december. Her vil lo-
kale butikker som Emme-
rys, Corza Pizza og Art by 
Klein have boder, og bolig-
stylist og influencer Trine 
Darré udlodder præmier fra 
forskellige kendte brands, 
hvor pengene går ubeskåret 
til Børnecancerfonden. Ju-
lemanden slår også et smut 
forbi med gaver til de første 
100 børn.

– Vi byder velkommen i 
gårdhaven, hvor man ople-
ver en blanding af, hvordan 
det er at bo i A-House samti-
dig med, at man kan opdage 
lokale restauranter og bu-
tikker, der til anledningen 
byder på særlige julespecia-
liteter i standene, fortæller 
Natascha Ernstpris,, der er 

communications manager i 
SF-Management, som dri-
ver ejendommen, og tilfø-
jer:

– A-House har ligget på 
adressen i mange år, og vi 
har virkelig lyst til at give 
noget tilbage til lokalom-
rådet. Så vi glæder os til 
at invitere folk indenfor til 
julefesten, der forhåbentlig 
kun er den første af mange.

Julemarked i gården i A-
house søndag d. 4. decem-
ber klokken 11-16.

der bliver for 
første gang holdt 
julemarked i går-

den i A-house. 
Foto: Casper Jan-

ning

❚  JuLEMARKED

Jul i guld og keramik
Traditionen tro inviterer de 
to kunsthåndværkere, kera-

miker Gurli Elbækgaard og 
guldsmed Ulrike Ramin, på 

julehygge i FORMVERK. 
De serverer deres hjemme-
lavede hvide gløgg, viser 
rundt på smykke- og kera-
mikværkstederne og har 
gode tilbud i butikken.  

– Det er altid en dejlig 
dag, hvor vi kan ønske vores 
venner, kollegaer og kunder 
en god december og glæde-
lig jul, siger Gurli Elbækga-
ard Ulrike Ramin.

Julehygge hos FORMVERK 
i Thorshavnsgade 12 torsdag 
d. 1. december klokken 15-19.

igen i år er der hvid 
gløgg på kanden og 
gode tilbud på hylder-
ne hos FORMVERK i 
Thorshavnsgade.

❚  FæLLESSANG

Højskolesang i Christianskirken
Tag med Tom Kristensen 
på besøg i 1920’ernes kø-
benhavnske baggårde og 
syng med videre op til de 
jazzede 30’ere med ’Sangen 
om Larsen’. Mærk bølgeryt-
men i ’En Sømand har sin 
Enegang’ og historiens vin-
gesus i sange som Aakjærs 
’Du bærer din Fortid’.

Harmonikaspiller og 
sanger Lars Grand vil sam-
men med sangerinde Tine 
Ott sørge for kyndig musi-
kalsk ledelse, når der bliver 
lukket op for den danske 
højskolesangskat i Christi-
ans Kirke, Strandgade 1, 

tirsdag d. 6. december kl. 
17.30-19.30.

I løbet af aftenen vil der 
være en kort pause med 
servering af en sandwich 
og vand. Deltagelse er gra-
tis og kræver ikke forudgå-
ende tilmelding. Kirken har 
eksemplarer af Højskole-
sangbogen til rådighed.

Flerårigt kirkemaraton
Sangaftenen er en del af 

’Højskolesangbogen A-Å’, 
et samarbejde mellem kir-
kerne i Amagerbro Provsti. 
Siden september 2021 har 
sangen lydt på skift i 13 
kirker på Christianshavn, 

Amager, Islands Brygge og 
i Ørestad.

Ved hver etape synges 14 
sange fra Højskolesangbo-
gens 19. udgave – syv forfra 
og syv bagfra i sangbogen. 
Når turen i december kom-
mer til Christians Kirke for 
anden gang, skal de glade 
sangmaratonister tage liv-
tag med nummer 92-98 og 
504-510.

Fælles-højskolesang-
maraton i Christians Kirke 
tirsdag d. 6. december klok-
ken 17.30-19.30. Arrangemen-
tet er gratis



Af Christine Andersen

Torsdag den 27. oktober bød Amager Vest 
Lokaludvalg borgere i ly fra den silende 
regn i Maskinhallen til Repræsentantsskab-
smøde. På mødet præsenterede lokalud-
valget vores centrale arbejdsområder, der 
skrives ind i Bydelsplanen, som i øjeblikket 
er under udarbejdelse. 
  Lokaludvalgsformand Kresten Thomsen 
bød først velkommen, hvorefter Trafik-
gruppen tog over med et oplæg om deres 
arbejde for at forbedre trafiksituationen i 
Amager Vest. En af gruppens mærkesager 
er overdækningen af Øresundsmotorvejen, 
der tilmed har sin egen arbejdsgruppe. He-
refter fulgte gruppen for Børn & Kultur, der 
opridsede sine mærkesager og projekter: 
Flere kulturelle samlingspunkter og flere 
samlingspunkter for unge i vores bydel.
  Efter en kaffepause med tre slags kage 

og mulighed for at netværke gik arbejds-
gruppen for Biodiversitet på og fremlagde 
det store potentiale for øget biodiversitet i 
Amager Vest. Arbejdsgruppen visualiserede 
den “grønne” sti, de kæmper for at etablere 
fra Amagerfælled over Islands Brygge til 
Christianshavns volde, langs Amagerbanen 
til Amager Strandpark. Det er et ambitiøst 
initiativ, der dog ligger lige til højrebenet i 
kommunens byudvikling. Socialgruppen 
præsenterede aftenens sidste oplæg med 
fokus på arbejdsgruppen om Naboskab, der 
vil mindske ensomheden i Amager Vest og 
skabe større sammenhængskraft gennem 
en række lokale initiativer.
  Trods de mange temaer var ét budskab 
klart: Vi vil høre jeres idéer og have jer med i 
arbejdet! I den ånd blev alle aftenens oplæg 
fulgt af kreative og konstruktive inputs fra 
borgere, der også gav bud på andre sager i 
området, lokaludvalget kan tage hånd om. 
Aftenen var på alle måder en succes for 
nærdemokratiet og en fantastisk mulighed 
for dialog mellem lokaludvalget og jer borg-
ere. Vi inkluderer aftenens konklusioner i 
vores arbejde med Bydelsplanen, som skal 
være færdig til foråret i 2023. Lokaludval-
get siger tak og ser frem til næste gang. 
Vil du vide mere om Bydelsplanen og vores 
forskellige arbejdsgrupper, som alle forrest-
en er velkomne i, så tjek vores hjemmeside!

Af Peter Hjorth 

Borgerne har stemt, og tusinde tak for jeres stem-
mer. Mere end 2.200 gange er der stemt, og her får 
du det første resultat af vores meningsmålinger 
fra vores Facebook-side. 
 Tallene skal stadig tages med forbehold, men 
som vejledende måling er det en god start. Det 
kommer ikke som en overraskelse, at borgerne 
vil have faunapassage til dyrene og en overdæk-
ning på motorvejen. Det samme kan siges om 
metrolinjen, som I vil have så sydligt som muligt. 
Et stort flertal bakker op.
 Men så stillede vi et mere aktuelt og ultralokalt 
spørgsmål om det nye supermarked, som kommer 
i Ørestad Syd, og stemmeafgivningen eksplodere-
de. 1.400 borgere har i skrivende stund deltaget, 
og resultatet vil med sikkerhed blive forelagt den 
nye udlejer. Spørgsmålet ligger udenfor lokalud-
valgets normale arbejdsområde og indflydelse, 
men den diskussion kan man jo tage, 

fordi lokaludvalget er bindeled mellem borger og 
kommune, og supermarkedet skal ligge i en kom-
munal bygning. Vi har allerede lagt nye, aktuelle 
meningsmålinger ud, så følg linket og deltag nu:  
www.facebook.com/groups/onlineafstemning 
eller scan QR-koden til højre.
 Alle resultater vil blive brugt i vores arbejde, og 
hvis du vil bruge din demokratiske ret, så meld dig 
ind nu.
 Lokaludvalget vil følge udviklingen og løben-
de tage stilling til udbyttet af målingerne.  
 Borgerinddragelse kan udvikle sig på mange ni-
veauer. I Rudersdal Kommune er borgerne ek-
sempelvis blevet spurgt, hvorvidt man skal sam-
menlægge fire skoler eller ej. En elektronisk 
afstemning, som gør nærdemokratiet endnu mere 
nært. Hvad vil DU gerne spørges om? Skriv til Ama-
ger Vest Lokaludvalg, og vi samler alle ønsker sam-
men og udvælger dem, vi mener kan kvalificere vo-
res arbejde. Vi arbejder for dig.

   
       

 

  

         

   Amager Vest Lokaludvalg 
     - Få indflydelse på din bydel 

Peter Hjorth 
Redaktør

Erik Vittrup 
Redaktør

Redaktionen Kontakt

VI HØRER JERES STEMMER

EN ØVELSE I NÆRDEMOKRATIET OG INVITATION TIL ALLE BORGERE

Christine B. 
Andersen 
Redaktør www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

www.facebook.com/groups/onlineafstemning

Kresten Thomsen 
Formand for Amager 
Vest Lokaludvalg

Alle medlemmer af 
lokaludvalget er på 
skift skribenter på 
avissiden.

Giv din mening til kende nu

www.facebook.com/groups/onlineafstemning

Giv din mening til kende nu

Formand for lokaludvalget, 
Kresten Thomsen, bød velkom-

men. Senere præsenterede Allan 
Graversen, medlem af Børn & 

Kultur, arbejdsgruppens mær-
kesager. 

Billeder: Jakob Korshøj

facebook.com/amagervestlokaludvalg  

instagram.com/amagervestlokaludvalg 

Info@avlu.dk 
      
 Tlf. 21 51 39 35
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FAGREGISTER

Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 82 · www.fürst.dk

Alexanderteknik
Alexanderteknik, Kigkurren 6-8
Bevidst Bevægelse og Dans
51 22 33 97 - holdehelelivet.dk

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

Arkitekt
Michala Eken, arkitekt maa
Specialist i farvesætning og design
Tlf. 20 81 91 42 · michala@eken.dk

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

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 

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

Life & stresscoach
Helle Themsen
+ 45 42204444
www.stresscoachkastrup.dk

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
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.
Tfl 40564201

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 annonce stå!



OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Op-

slag på siden er gratis for private. Dog koster boligannon-

cer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv 

kort og præcist til redaktion@bryggebladet.dk. Redaktio-

nen forbeholder sig ret til at redigere opslagene.

Test din viden om 
islands Brygge

1. Den sidste scene i filmen ’I Kina spiser de 
hunde’ fra 1999 blev filmet på en af Bryggens 
beværtninger. Hvilken?

 a. Café Langebro
 b. Haraldsborg
 c. Artillericafeen

2. Barnestjerne, der blev født på Bryggen 
i 1951, lavede 24 film fra 1960 til 1972, 
heriblandt fire ”Min søsters børn” film. Han 
blev instrueret af både Gabriel Axel og Erik 
Balling, og havde roller med mange af tidens 
store stjerner, heriblandt Dirch Passer og 
Poul Reichhart. Hvem? 

 a. Jan Priiskorn Schmidt
 b. Jes Holtsø
 c. Poul Halberg

3. Hvornår åbnede Njal Foto på hjørnet af 
Njalsgade og Isafjordsgade? 

 a. 1972
 b. 1982
 c. 1992

4. Fra 2001 til 2007 blev der afholdt adskillige 
fester, især technofester under navnet RAW, 
sommetider med op til 5.000 deltagere et 
sted på Islands Brygge. Hvilket navn havde 
stedet?

 a. Ester og Soya
 b. Eigens Ballroom
 c. Silo 52

(se svarene på side 15)

Hjertelig tak for venlig  
deltagelse og blomster ved

Alan Birger Rasmussens  
bisættelse

fra Hans Tausens Kirke 11. november

Alans familie og  
Tina Corneliussen
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BAsis ViNTerreT:

n 1 kødstykke - skank,  
bryst eller tykkam

n 3 løg
n ½ selleri
n 4 gulerødder
n 1 pastinak
n 2 porrer
n 4 fed hvidløg
n timian
n 5 laurbærblade
n 10 peberkorn
n ½ flaske rødvin

Brun kødet på en pande 
eller i en gryde og læg det 
herefter til side. Grøntsa-
gerne gøres i stand, skæres i 
grove stykker og brunes.
Herefter kommes grøntsa-

ger og krydderier tilbage i 
gryden sammen med kødet. 
Tilsæt væske - vin/vand/
bouillon – således at det 
dækker ca. 2/3 af kød og 
grøntsager.
Sæt gryden på lavt blus, læg 
låg på og kig til det en gang 
imellem. Efter 2-3 timer 
tages kødet op, grøntsager 
og krydderier kasseres. Ko-
gevæsken sigtes, jævnes og 
smages til med salt, peber, 
citron og piskefløde.
Tilsæt kødet og tilsæt flere 
af de samme grøntsager, der 
blev brugt til tilberedning, 
nu blot skåret i små tern.
Velbekomme og god vinter.

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

Tre partier vil have grøn bro over Vejlands Allé
Amager Fælled og Kalvebod 
Fælled skal bindes sammen af 
en såkaldt faunapassage over 
Vejlands Allé. Det foreslår SF 
sammen med Socialdemokratiet 
og Det Radikale Venstre. Samtidig 
foreslår partierne, at boldbanerne 
og modelflyvepladsen på fælleden 
nedlægges, så områderne kan gro til 
i vild natur

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

Vejlands Allé skærer sig 
ind imellem Amager Fæl-
led og Kalvebod Fælled og 
gør det så godt som umuligt 
for områdernes vilde dyr at 
passere. Men det skal der 
gøres noget ved. I hvert fald 
hvis det står til SF, Socialde-
mokratiet og Det Radikale 
Venstre, der i fællesskab 
har stillet forslag i Borger-
repræsentationen om, at 
forvaltningen skal forsøge 
at skaffe penge fra eksterne 
fonde og andre pengetanke 
til at bygge en faunapassage 
over den trafikerede vej. 

En faunapassage er kort 
fortalt en beplantet bro el-
ler tunnel på tværs af en vej, 
der gør det muligt for dyr at 
passere i sikkerhed. Fauna-
passagen skal skabe større 

sammenhæng mellem de to 
store naturområder til gavn 
for dyrelivet. 

– Jeg forestiller mig, at 
den skal gå fra området mel-
lem Fælledby og Artillerivej 
og så ramme golfbanen på 
modsatte side af vejen, for-
klarer Klaus Mygind (SF) 
og uddyber:

– Den vil koste op mod 
100 millioner kroner. Så 
nu beder vi forvaltningen 
undersøge hvilke eksterne 
f inansieringsmuligheder, 
der kunne være. Der er ek-
sempelvis en række forskel-
lige fonde, man ville kunne 
søge. Det er en proces, der 
skal gå i gang nu og forhå-
bentlig vil gå nogenlunde 
hurtigt. 

Mere vild natur
De tre partier, der alle var 
med i aftalen om byggeriet 

af Fælledby på Amager Fæl-
led, vil med samme forslag 
i Borgerrepræsentationen 
skabe mere vild natur på 
Amager Fælled. De peger 
på tre områder på fælle-
den, som på nuværende 
tidspunkt har relativt lav 
biodiversitet: Boldbanerne 
mellem Artillerivej og Fæl-

ledby, modelflyvepladsen 
og arealerne ved DR-byen 
metrostation, hvor der er 
planlagt byggeri af en ny 
hovedindgang til Naturpark 
Amager. De tre partier fore-
slår, at man stopper med at 
slå græsset i disse områder, 
så de kan få lov til at vokse 
til, og på den måde skaber 

3 til 5 hektar vild natur på 
Fælleden. 

Først skal forvaltningen 
dog undersøge, hvor meget 
boldbanerne og modelflyve-
pladsen bliver brugt, inden 
man nedlægger områderne. 
Forslaget bliver drøftet i 
Borgerrepræsentat ionen 
torsdag aften.

en faunapassage 
forbinder allerede 

de to dele af Kalve-
bod Fælled, der er 

gennemskåret af 
øresundsmotorvejen 

og jernbanen mod 
Sverige.

Madterapi
En af de få ting, som kan give glæde 
i vinterhalvåret, hvis man ikke 
bryder sig om vejret og mørket, er 
de tunge vinterretter. Kød, grove 
grøntsager, vin og tørrede krydderier 
som behjælpelige vinter-assistenter. 
Det kan være med til at hjælpe 
sommermennesker igennem den 
mørke vinter

grupper, som dyret bruger 
meget i løbet af en travl dag 
på marken, og som der der-
for så også vil være meget 
mere bindevæv i. Det bety-
der, at disse udskæringer 
har brug for længere tids 
tilberedning, således at bin-
devævet opløses og kødet 
bliver tilberedt, mørt og 
opleves som en fornøjelse 
at spise.

En anden åbenlys forskel 
mellem de to slags udskæ-
ringer er, at fedtet som re-

gel findes udelukkende på 
toppen af fileten, culotten 
eller mørbraden, hvorimod 
fedtet på udskæringer som 
tykkam, skank og bryst er 
intramuskulært. Det bety-
der, at fedtet er inkorpore-
ret i kødstykkerne, hvilket 
medvirker til en positiv 
effekt på det endelige re-
sultat. Fedtet vil under til-
beredning smelte og give 
masser af god smag og 
smørelse til kødet, således 
at det ikke bliver tørt.

For at opnå et godt re-
sultat er det nødvendigt at 
have styr på sine standard-
udtryk, så man undgår for-
virring:

❚ Braisering - En grund-
tilberedningsmetode, 
hvor man bruner kød og 
grøntsager ved høj varme 
for så at tilsætte væske 
og tilberede færdig ved 
en lav temperatur.

❚ Simre/putre – Tror, at 
det var brødrene Price, 
der brugte udtrykket at 
putre i deres berømte 
madprogrammer. Det 
betyder det samme som 
simre - tilberedning ved 
lav varme, således at 
der ikke er noget, der 
brænder på ved den 
lange tilberedningstid. 
Et lille plop i væsken, når 
man kigger i gryden, er 
et sikkert succeskriterie 
for, om noget simrer eller 
putrer.

❚ Bouqet garni - De aro-
mater, som tilsættes til 
retten under tilberedning 
for at give smag - for så 
at blive kasseret inden 
servering. Eksempler på 
dette kunne være : gule-
rod, løg, selleri, pastinak, 
persillerod, porrer, hvid-
løg, laurbær, peberkorn 
og timian.

indkapslet smag
Der er flere årsager til min 
personlige fascination af 
disse retter. Der er for mig 

noget nærmest terapeutisk 
over at udvælge det helt rig-
tige stykke kød, som tilmed 
er økonomisk fordelagtigt. 
Finde grøntsagerne, som 
ordnes, og skære dem i gro-
ve stykker - allerede her er 
terapien i fuld gang.

Når kødet rammer den 
varme olie på panden, så 
sker der noget magisk. 
Alene lyden gør noget fan-
tastisk, som burde kunne 
kurere den værste vinterde-
pression. Farven, kødstyk-
ket får, når det har været 
lidt på varmen, er lige så 
fantastisk - og så er farven 
også et løfte om, at der se-
nere i processen vil komme 
stor smag. 

Men det allerbedste for-
trin ved disse retter er sma-
gen! Den bliver indkapslet, 
og symbiosen opstår i hy-
briden af kød, grøntsager, 
vin/væske og aromater. 
Sødme, umami, syre, salt 
og bitter - det hele er re-
præsenteret i gryden, rø-
mertopfen, fadet eller slow-
cookeren.

Sovsen, som kommer ud 
af bestræbelserne, hvis den 
bliver jævnet og får en sjat 
fløde og et skvæt citron, er 
kulinarisk sød musik. Nu 
kan sidste session af vin-
terterapien påbegyndes. 
Nemlig delen, hvor herlig-
heden indtages med stor 
begejstring sammen med 
din favorit-kartoffelmos.

Smil vil følge, og vinteren 
vil opfattes helt naturligt 
kortere og mere lys og rar.

Tekst og foto: Stephan øh-
lers Brooker
redaktion@bryggebladet.dk

Der er flere positive sider 
ved vintermad udover sma-
gen. På kødsiden er der 
penge at spare sammenlig-
net med udskæringer som 
filet, mørbrad og culotte, 
der har det til fælles, at der 
ikke er meget bindevæv 
i muskulaturen på kødet, 
fordi det er muskelgrupper, 
som dyret ikke bruger så 
meget som andre muskel-
grupper. Det betyder, at der 

kan skæres en bøf af fileten, 
som kan steges på stege-
panden, og det vil være en 
god oplevelse at spise. Der 
vil være så lidt bindevæv, at 
det, der er, vil blive opløst 
ved stegningen. I tilfælde, 
hvor bindevævet ikke oplø-
ses, vil bøffen opleves som 
sej og uspiselig.

Vinter-lingo
Udskæringer, som vil være 
mere velegnet til en vinter-
ret, kunne være tykkam, 
skank, lår og bryst. Muskel-
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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

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

Sognepræst 
Jeanette Sauerberg
Tlf. 40487788 – mail: jesa@km.dk
Mandag fridag

Studenter- og sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Tlf.: 51 41 10 50 – mail: caag@km.dk
Mandag 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 4. december kl. 11 
Højmesse 
ved provst 
Michael Krogstrup Nissen 
Indsættelse af vikarierende 
sognepræst Jeanette Sauerberg 
Efter gudstjenesten inviterer 
menighedsrådet til reception 

Søndag den 11. december kl. 11 
Familiegudstjeneste 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen 

Søndag den 18. december kl. 11 
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER
SØNDAG DEN 4. 
DECEMBER KL. 11
PRÆSTEIND-
SÆTTELSE 
Sognepræst Jeanette Sauerberg 
indsættes som vikarierende sog-
nepræst i Hans Tausens Kirke af 
provst Michal Krogstrup Nissen.
Der er reception efter højmessen, 
hvor menigheden er velkommen!

NY PRÆST I HANS TAUSENS KIRKE
Kære alle sammen 

Den 1. december begynder jeg som 
50% præst i Hans Tausens Kirke. 
Den anden halvdel af tiden er jeg 
præst i Højdevangskirken i Sundby. 

Jeg har aldrig fulgt den lige vej, men 
har været drevet af interesse for 
mennesker og ønsket om at 
gøre en forskel. Jeg har i flere år 
været bosat i Mellemøsten, hvor jeg 
bl.a. arbejdede for udenrigsministe-
riet med overvågning af menneske-
rettigheder på Vestbredden. Jeg 
har gennem de sidste 13 år arbejdet 
som præst – først på Møn og siden i 
København.

Som præst er jeg optaget af den 
kærlighed og det håb som vi modta-
ger gennem vores gudsforhold. Jeg 

interesserer mig også for, hvordan 
man løser uoverensstemmelser 
gennem konstruktiv dialog. Jeg 
har derfor taget en uddannelse i 
konfliktløsning og mægling. 

Jeg bor sammen med min 19årige 
søn Rafael og katten Fie på Vester-
bro. I min fritid holder jeg af at ride, 
svømme, skrive og på alle måder 
udvide min horisont.

Jeg glæder mig til at tage del i 
kirkens gudstjenester og aktiviteter 
– og til at lære jer alle sammen at 
kende. Hvis du har brug for at tale 
med en præst, er du altid velkom-
men til at kontakte mig.

Vi ses i kirken!
Jeanette Sauerberg,  
jeres nye præst

LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 15 
BABYSALMESANGS- 
GUDSTJENESTE
Så holder vi gudstjeneste med 
salmesang for babyer igen. 
Kirkens babysalmesangshold er 
med ved gudstjenesten, så tag din 
baby under armen og kom og se, 
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 mulighed for en kop kaffe, te 
eller saft og lidt frisk frugt.

ONSDAG DEN 7. DECEMBER KL. 17 
FYRAFTENS- 
GUDSTJENESTE. RUM TIL RO
Læg vejen forbi til en kort guds-
tjeneste inden dagen går på hæld. 
Gennem ord og toner fra flyglet kan 

du fordøje dagen og finde ro, inden 
du begiver dig hjem eller videre.

JULENS KONCERTER I 
HANS TAUSENS KIRKE
Fredag den 9., tirsdag den 13. og 
fredag den 16. december klinger mu-
sikken ekstra intens i Hans Tausens 
Kirke.
Ghita Nørby, Michala Petri og Lars 
Hannibal kommer med et forrygende 
program, idet Ghita Nørby, Dan-
marks store skuespiller, læser H.C. 
Andersens fantastiske juleeventyr 
Grantræet, Den lille pige med Svovl-
stikkerne og Nattergalen. Michala 
Petri og Lars Hannibal har sat musik 
sammen undervejs i og omkring 
eventyrene. Musikken er af Carl 
Nielsen og to store barokmestre: 
J.S.Bach og A.Corelli. Peters Jul 
er også med i programmet sammen 
med den julemusik, vi alle kender så 
godt. Koncerten den 9. december 
begynder kl. 19.30, dørene åbnes 
kl. 19, alle er meget velkomne ved 
denne helt specielle koncert, hvortil 
der er fri adgang.

Kammerkoret Musica under 
ledelse af Filipe Carvalheiro synger 
julemusik ved årets Evensong, som 
er arrangeret i samarbejde med 
studentermenigheden. Studenter-
præst Inger Lundager er liturg, og et 

musikprogram vil snarest kunne ses 
på kirkens hjemmeside. 

Koncerten den 13.december begyn-
der kl.19.30; igen åbnes dørene kl. 
19 med fri adgang, og alle er meget 
velkomne.

Endelig kommer MUKO, de studeren-
des kor ved musikvidenskab, Institut 
for Kunst og Kultur, Københavns 

Universitet, med Nenia Zenana i 
spidsen og synger den traditionsrige 
julekoncert ved en fyraftenskoncert 
kl. 17 den 16. december. 

Her åbenbares programmet ved 
selve koncerten - kom og lyt, alle er 
velkomne, dørene åbnes kl.16.30.

Ved alle tre julekoncerter samles 
der ind til Folkekirkens Nødhjælp. 

SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 11 
FAMILIEGUDSTJENESTE OG 
JULETRÆSFEST
Efter to år med coronanedlukning 
kan vi nu endelig igen afholde vores 
traditionsrige juletræsfest i Hans 
Tausens Kirke.
Klokken 11.00 er der en kortere 
gudstjeneste med julefortælling i 
børnehøjde, og efterfølgende skal 
vi ind i menighedslokalerne, danse 
om juletræet, spise pølser og have 
godteposer. 
Tilmelding til juletræsfesten med 
antal børn og voksne er nødvendig 
senest den 8. december på islands-

brygges.sogn@km.dk eller telefon 
3257 4196 af hensyn til forplejning. 
Vi glæder os meget til at se en 
masse glade Bryggebørn og deres 
voksne. 
De gladeste julehilsner Hans Tau-
sens Kirke 

TIRSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 19.30 
EVENSONG
Som optakt til julen holder vi igen 
Evensong i Hans Tausens Kirke.
Evensong er en gammel engelsk 
tradition, som har rødder helt tilbage 
til 1500-tallet, og som danskerne i 
høj grad har taget til sig de senere 
år – også under navnet ”De 9 læs-
ninger”.
Evensong indeholder både fælles-
sang, korsang, musikalske indslag 
og tekstlæsninger. Både tekster og 

musik sætter poetisk julens budskab 
om Jesu fødsel ind i den helt store 
bibelske fortælling: fra Paradis, over 
profetierne om Messias’ komme, til 
Jesu fødsel.
Medvirkende er Kammerkoret Mu-
sica under ledelse af Filipe Carval-
heiro, kirkens fire sangere, organist 
Britta Bugge Madsen og studenter-
præst Inger Lundager.
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Test din viden - svar
1. (a). Café Langebro.
2. (a). Jan Priiskorn schmidt. i 2017 
udgav han bogen ’Barnestjernen 
fra Bryggen’.

3. (b). 1982.
4. (c). silo 52. Adressen var islands 
Brygge 52, i Havnestad, langs 
kajkanten.

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

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

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

skolehave nomineret til arkitekturpris
Skolehaven Islands Brygge er blevet 
nomineret til Arkitektforeningens 
pris Årets Arne 2023

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: BOGL
redaktion@bryggebladet.dk

Sammen med 18 andre vær-
ker er Skolehaven Islands 
Brygge blevet nomineret 
til Arkitektforeningens 
pris ‘Årets Arne’, som siden 
2007 er blevet uddelt til op-
førte værker, der har løftet 
arkitekturen i Arkitekt-
foreningen Københavns 
geografiske område i det 

forgangne år. I indstillingen 
skriver foreningen at “Sko-
lehaven Islands Brygge er 
et eksempel på, at børnene 
i København fortjener og 
har stor glæde af et smukt 
byrum af høj arkitektonisk 
kvalitet. Skolehaven er en 
grøn pause mellem et tæt 
bebygget område og Ama-
ger Fælled. Et lille, levende 
børneparadis, med plads til 
dyrkning og læring. Lyse 
trælameller i facadebeklæd-

ningen på skure, bygninger 
og hegn sikrer et sammen-
hængende udtryk og ro-
busthed”.

Nu skal Arkitektforenin-
gens medlemmer så vælge, 
hvilket af de 19 værker, der 
løber med prisen. 

I skolehaven er de ved at 
revne af stolthed over nomi-
neringen:

– Jeg og hele teamet på Is-
lands Brygge er superstolte 
og glade over indstillingen 
til Årets Arne. Det har væ-
ret en lang og sej kamp at få 
Skolehaven Islands Brygge 
gjort til virkelighed, og det 
var aldrig lykkedes uden 
gode politiske samarbejds-
partnere, samt ikke mindst 

leder Johanna Lundell. Vi 
håber, at både bryggeboere 
og alle andre vil komme for-
bi og opleve børnenes nye 
paradis på Bryggen. Alle 
er velkomne, siger formand 
for Københavns Skoleha-
ver, Camilla Friedrichsen.

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
 

Læs mere på 
bryggenet.dk

Netværksopgrade-
ring gennemført
Fiberby har nu opgraderet 
netværksudstyret i alle 
Bryggenets medlemsfor-
eninger, så alle beboere 
har adgang til den fulde 
båndbredde på 1000/1000 
Mbit/s.
Hvis du mod forventning 
oplever lavere båndbredde, 
kan du kontakte Fiberbys 
kundeservice, så de kan 
guide dig igennem en fejl-
søgning og om nødvendigt 
sende en tekniker ud til et 
WiFi-tjek.

Startudfordringer 
med Stofa
Der har desværre været 
flere udfordringer i forbin-
delse med leverandørskiftet 
på tv end forventet, herun-
der forkerte tilslutninger og 
problemer med VælgSelv, 
men meldingen er, at der 
skulle være styr på det nu.

Hvis du mod forventning 
stadig oplever problemer, 
så bør du kontakte Stofas 
kundeservice, så de kan 
hjælpe med at få løst det. 

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
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 af 
Stofa.
På telefonen (88 303030) 
ydes der personlig betje-
ning 
hverdage kl. 08:00-21:00
weekender og helligdage kl. 
09:00-17:00
Du kan også sende en e-
mail til support@stofa.dk.

Bryggenets priser

Internet
1000/1000 Mbit/s  
garanteret: 75 kr./md.
Tv
Lille pakke: 175 kr./md.
Mellem pakke: 409 kr./md.
Stor pakke: 569 kr./md.
VælgSelv 10 inkl. lille 
pakke: 370 kr./md.
VælgSelv 20 inkl. lille 
pakke: 460 kr./md.
VælgSelv 30 inkl. lille 
pakke: 540 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.
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Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Hurra! I år er det præcis 
100 år siden, at den danske 
forsker Johannes Schmidt 
efter mange års søgen fandt 
ud af, at ålen gyder i Sar-
gassohavet. Cirka dér, hvor 
Bermuda-trekanten er. Han 
fulgte larverne ”baglæns” 
ved at fiske her og der. Ind-
til da var der mega mange 
teorier, da ålen har fire 
stadier: larve, glasål, gulål 

og blankål. Specielt de to 
første, kunne man ikke se, 
lignede de voksne stadier.

ålen, solen og nilen
De gamle egyptere troede, 
at via solen blev ålen skabt i 
Nilen. Aristoteles mente, at 
de kom fra orme og mudder. 
Romeren Plinius den ældre 
mente, at de gnubbede sig 
op ad sten, og derved opstod 
afkommet.  Selv Sigmund 
Freud forskede i ål og disse-
kerede 400 stk. for at finde 

de mandlige kønsorganer. 
Man har aldrig fanget eller 
fundet kønsmodne voksne 
ål på vej tilbage eller i eller 
omkring Sargassohavet.

En engelsk forsker på fe-
rie på Azorerne fik ideen til 
at fange nogle ål dér, sætte 
sporings-tags på dem og så 
slippe dem fri. Ifølge teori-
en skulle alle, selv danske, 
ål svinge forbi Azorerne på 
deres lange og sidste rejse.

Data udgivet i år viser ret 
overraskede, at ålene fra 
Azorerne rejser mod Sar-
gassohavet med lav hastig-
hed, cirka 10 km om dagen, 
på 200-1.500 meters dybde. 
Har tidligere set en ål i bas-
sin, og de kan være virkelig 
hurtige. Ål spiser ikke i de-
res sidste stadie, og derfor 
svømmer de ekstremt øko-
nomisk og sikkert virkelig 
dybt for ikke at blive spist.

Morsomt er det, at på 
trods af store anstrengelser 
har ingen fået mulighed for 
at iagttage selve akten, hvor 
hunnen lægger æggene, og 
hannen gyder. Dette mari-
time dyneløfteri kunne el-
lers give biologerne vigtig 
viden om de perfekte gyde-
forhold.

Tudagtigt
Ålen er ekstremt truet 
med en tilbagegang på 95 
% i hele Europa. Om det er 
klimaforandringer, giftstof-
fer, ændrede strømforhold, 
temperatur, overfiskeri el-
ler noget andet, aner man 
ikke. Men det kan forsknin-
gen måske en dag forklare.  
På turen over til Sargas-
sohavet omdanner ålen sin 
mave til kønsorganer, og 
det er blandt andet derfor, 
man ikke kan få ål til at for-

mere sig i fangenskab. Ålen 
har været en vigtig spise for 
vores forfædre, og vi ville 
sikkert ikke være her uden 
denne mega energirige 
spise. Blot for 100 år siden 
var 27 % af al fangst til havs 
ål. Vi vadede i ål, også i mid-
delalderen, og selv fæste-
bønderne skulle betale ål i 
landgilde til herremanden.

Spis derfor IKKE ål - men 
tag flittigt ålen i munden via 
sproget: Ål i rejer, glat som 
en ål,  man må sno sig som 
en ål, ål i strømperne, som 
ål i mudder (betyder, at man 
er ganske veltilpas), slank 
som en ål…

Fælledens vandhuller vil-
le teoretisk i en god og grøn 
fremtid kunne få besøg af 
ål – de spiser simpelthen 
alt, de kan sluge. Men helt 
sikkert er det, at allerede til 
foråret vil de første vandbo-
ligsøgende levende organis-
mer indtage selv det mind-
ste vandhul.
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ålens tur-retur
Fælleden får nye vandhuller, og glæde 
sig kan man allerede. Det kommer 
til at vrimle med liv af frøer, snoge 
og vandsalamander. Vi krydser fingre 
for, at der landet over kommer en 
masse fugtig natur retur. Selvom der 
i Danmark i dag er registreret over 
100.000 vandhuller, er der de seneste 
100 år forsvundet mere end 95 %. 
Så der har tidligere været mindst en 
million små eller større vandhuller. 
Det er blandt andet derfor, vi næsten 
ingen storke har i dag

et vandhul er en 
kæmpe biodiversitets-
gryde, og alle får én 
på opleveren.


