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Nordhavner valgt til næstformand i menighedsrådet

Naturen i hovedstaden er i
større fremgang end på landet
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Lokal kommunalpolitiker vil
stoppe ballade ved havnefronten

Vi er flyttet!
Flotte nye lokaler
i THE SILO.
Kig forbi til en snak om dit boligsalg.

Top-anmeldelse: 'Retfærdighedens Ryttere' er alle grinene værd
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Brand i båd
på Baltikavej
Der lugter stadig af brand flere dage efter en 13 meter
lang glasfiberbåd var brændt på Baltikavej 30 i Nordhavn.
• Anmeldelsen kom i søndags
11.39, og brandfolkene var på
stedet i adskillige timer for at
slukke branden. I et godt stykke tid frygtede brandvæsnet,
at branden ville brede sig til
de omkringliggende både som
lå på land, men heldigvis blev
branden slukket, inden det gik
så galt.
Det viste sig at være en batterioplader, som var årsag til branden, kunne en forsikringsagent
på stedet oplyse Nordhavn Avis
om et par dage senere.

Heldigvis nåede brandvæsenet at slukke branden før den for alvor bredte sig til nabobådene.

»

Det viste
sig at være en
batterioplader,
som var årsag
til branden

Naturen i hovedstaden er i fremgang
En ny naturundersøgelse viser at hovedstadens natur udvikler sig mest positivt sammenlignet med alle Danmarks
øvrige regioner
• En ny naturundersøgelse viser
at hovedstadens natur udvikler
sig mest positivt sammenlignet
med alle Danmarks øvrige regioner. De store naturområder
på landet halter langt bagefter,
og det skyldes i bund og grund
landbruget.
Undersøgelsen er udarbejdet
af Københavns Universitet,
Aage V. Jensen Naturfond og
Danmarks
Naturfredningsforening (DN). Siden 2015 har
mere end 20.000 frivillige danskere indsendt over 500.000 observationer af 30 forskellige dyr,
planter og svampe i forbindelse
med et projektet ved navn Biodiversitet Nu. Ud fra de mange
observationer er det slået fast, at
der især i hovedstadsområdet er

I takt med landbrugets udpining
af naturen flytter flere og flere
dyr og planter mod byerne, hvor
der nu er bedre levevilkår end
på landet. Illustrationen er fra
et idéoplæg til den kommende
Naturpark Nordhavn, udformet
af Marianne Levinsen Landskab.

sket en stor fremgang i naturen.
“Vi hører ellers så meget negativt, når det handler om biodiversitet. Men her kan vi vise,
at for vores almindelige arter
nær byerne, er der sket en fremgang”, siger Carsten Rahbek,
professor i biodiversitet på Københavns Universitet, til TV 2
Lorry.
Naturen har det
skidt på landet
Selv om der er stor fremgang i
hovedstadsområdet, står det
stille i naturområder og i landbruget, påpeger DN.
Stilstanden skyldes, at driften
ude på markerne er intensiveret, så dyr og insekter ikke kan
leve i det åbne landskab, men i

stedet er tvunget til at søge andre steder hen for eksempel ind
til byerne.
“Lige så glade vi er for fremgangen for de almindelige arter

i og omkring byerne, lige så forfærdede er vi over, at naturen
uden for byerne, hvor de sjældne og truede arter overvejende
lever, ikke oplever nogen frem-
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gang. Det er dybt bekymrende,
siger præsident i DN Maria Reumert Gjerding, i pressemeddelelsen.
En bekymring Carsten Rah-

bek også deler.
“Det er et skræmmende resultat, at de almindelige arter ikke
går frem, hvor de burde trives,
nemlig i den vilde natur. Andre
undersøgelser viser, at vi har
masser af plads til forbedring,
men vores naturområder er nu i
så ringe en tilstand, at end ikke
de almindelige arter går frem”.
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BARALE BAROLO
VENDEMMIA
PIEMONTE, ITALIEN
Fratelli Barale er blandt områdets mestre, når
det kommer til Barolo i den helt traditionelle
stil. Lavet på 100% Nebbiolo fra Bussia-, Cannubi-og og Castellero-vinmarkerne i Barolo.
Arketypisk Barolo-aroma med nuancer af
bl.a. jordbær, roser, mentol og flint. Smagen er ligeledes helt klassisk for området med flot balance i den elegante
røde frugt, hvor Nebbiolo-druens markante tanniner er fornemt tæmmet.
En elegant Barolo, som med intensitet
og finesse allerede i sin ungdom går
op i en højere enhed. Vinen er et godt
match til oksesteg og vildt serveret
med svampesauce, og også i kødfri
alternativer kan det svare sig at lade
alskens svampe indtage de centrale
positioner.
Normal pris 318,-

1 FL.

200,RIB EYE

SPAR

118,-

APPELSINER

Dansk kalvekød
Max. pr. kg 178,-

Normalpris 35,-

PR. NET

20,-

500 G.

89,FERRERO
COLLECTION

85,-

WHITLEY NEILL
RASPBERRY GIN

Normalpris 349,En flaske = tre cocktails. Få
opskriften på tre cocktails
med når du køber ginen

PR. FL.

199,-

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
DER TAGES
FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
25.11.2020
1.12.20202020.
DER TAGES
FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13. -JANUAR
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Nu har De 2.800 naboer
2.500 nye Nordhavnbeboere
er flyttet ind i Nordhavn siden
2016. Det viser By & Havns
seneste opgørelse over indbyg-

gertallet i Nordhavn. Nordhavn
har i 2020 et indbyggertal på
2.800 mennesker, og de bor i
1.650 boliger. 1.500 mennesker
pendler til arbejde i Århusga-

dekvarteret og på Sundmolen. I
hele Nordhavn arbejder 11.000
mennesker. By & Havn har også
samlet tal for aldersfordeling
mv. 39% af beboerne i Nord-

havn er 20-39 år. 29% er 40-59
år. Og så har 51% en bil. Men de
bruger den ikke så meget. Kun
14% af de daglige ture fra hjemmet foretages med bil.

Nyt menighedsråd skal sætte vigtig underskrift
I mandags konstituerede Hans Egede Sogns menighedsråd sig. Det baner vejen for købet af en præstebolig i Nordhavn. Malene Franklen fra Nordhavn blev næstformand.
Af Marie Varming

Foto til venstre:
Spænding under
det konstituerende
møde.
Foto til højre:
Malene Franklen
fra Nordhavn
blev valgt som
næstformand.
Fotos: Marie Varming/ redaktionen.

• Der var muligvis en anspændt
stemning i menighedssalen i
Nordhavns kirke, Hans Egede,
i mandags. Der skulle nemlig
være konstituerende møde i
den nye menighedsråd, og det
var stemmeslugeren fra Nordhavn, Malene Franklen, der
åbnede mødet, mens den afgående formand, Michael Larsen,
symbolsk sad for sig selv og repræsenterede Den progressive
Liste sammen med sin makker,
Narine Khachatryan-Guiragossian.
Spidskandidater stillede
ikke op til formandspost
Marlene Franklen bød med
ønsket om at starte på en frisk
velkommen til mødet, hvorefter
hun gav ordet til den tidligere
næstformand og kasserer, Ole
Hansen, mens der i kirkens ånd
blev spist til lejligheden indkøbt
aftensmad.
Mødets første rigtige punkt
var valg af formand, men som
Malene Franklen allerede i
Nordhavn Avis havde advaret om, var hun ikke på valg.
Den detroniserede formand,
Michael Larsen, stillede heller ikke op, så det blev det nyvalgte medlem, Maria Horn
Rasmussen, som løb med sejren uden konkurrence, mens

Det nye menighedsråd
• Charlotte Frølund Hansen (Ny formand)
• Malene Franklen (Ny næstformand, er fra Nordhavn)
• Ole Hansen, Maria Horn Rasmussen, Else Steenberg, Tobias
Simonsen, Svend Ulstrup, Narine Khachatryan-Guiragossian, Michael Larsen og Max Genske.
Følgende blev valgt som stedfortrædere:
• Malene Nielsen (er fra Nordhavn), Oddur Hansen Anne Hjulkjær (er fra Nordhavn), Claus Knudsen og Lone Machenhauer.
Malene Franklen modtog valg
som næstformand.
Obel: Jeg har allerede fast job
Et af de første punkter, som
det nye menighedsråd skal
tage sig af, er købet af en præstebolig i Nordhavn. Projektet
har ikke kunnet gennemføres
i det tidligere menighedsråd, som har været præget af
magtkampe og stilstand, og

købet af en præstebolig har
spærret for ansættelsen af en
ny præst.
”Med en ny formand kan den
underskrift blive sat når som
helst, og så snart der er underskrevet kan menighedsrådet
gå i gang med den længe ventede ansættelse af en præst,”
sagde sognepræst Lars Obel,
som Nordhavn Avis fangede
efter mødet.

»

Det tidligere
menighedsråd har
været præget af magtkampe og stilstand, og
købet af en præstebolig
har spærret for ansættelsen af en ny præst

Han var meget tilfreds med
udkommet og glæder sig til
en ny start for kirken, men på
spørgsmålet om han søger den
nye faste stilling som præst i
Hans Egedes Kirke med bolig i
Nordhavn, var han kortfattet.
”Jeg har allerede et fast job,”
svarede præsten kryptisk.
”Det vigtigste er, at det nye
råd finder den helt rigtige
præst til alt det, der skal ske,”

tilføjer han.
Nordhavn Avis erfarer, at
den nye præstebolig kommer
til at ligge i projektbyggeri på
Fortkaj, og den er klar til overtagelse oktober 2021. Selv om
boligen endnu ikke er bygget
færdigt, forhindrer det ikke
ansættelsen af en ny præst,
som skal tilknyttes området –
og med tiden også Nordhavns
egen kirke.

Nu mangler der kun at
blive banket 700 pæle ned
Efter seks måneders pælebankning forventer projekt Nordø på Redmolen at være
færdig med pælebankeriet ‘primo 2021’.
• Med hammerhoveder på op
til syv tons har maskinerne på
Redmolen banket de 3000 betonpæle 14 meter ned til den
såkaldte Københavnerkalk. De
sidste 700 pæle skal bankes ned
på på byggefelterne 1.18 og 1.20
ud mod Kronløbsbassinet.
"Arbejdet skrider godt fremad. Der skal rammes 3.700 betonpæle på de fem byggefelter,
og de 3.000 pæle er nu på plads.
Det betyder også, at noget af det
mest støjende arbejde i byggeprojektet vil være gennemført
indenfor få måneder, forklarer
Ole Weel Jensen, der er projektleder hos PPR (PFA Projektledelse Redmolen), med speciale
i geologi og fundering.
Der er en enorm belastning på
pælene, når de rammes ned, og
det er forklaringen på den karakteristiske hammerlyd, der
følger med pæleramningen. På

Nordø arbejder man med to
forskellige hammerhoveder til
de forskellige pæle, et hammerhoved på fem ton og et på syv
ton.
"For at undgå at pælen bliver
beskadiget under den enorme
belastning, sætter man en såkaldt rammepude på hammerhovedet. Naboer til byggepladsen har måske lagt mærke til
en brændt lugt, når vi rammer
pæle, og det er ganske enkelt
fordi, at der ofte går ild i rammepuden, som er en træklods.
Men det er altså helt almindelig
praksis," understreger Ole Weel
Jensen.
Lyset slukker nu automatisk
Uden at love for meget oplyser
projektledelsen for byggeprojektet Nordø, at det er
forventningen, at arbejdet med
de sidste 700 pæle er færdigt

primo 2021. Støbningen af
bundplader og kældervægge
er samtidig i gang på flere byggefelter. Støbearbejdet står på
frem til sommeren 2021.
Projektledelsen har fået henvendelser fra naboer, der følte
sig generet af lyset på byggepladsen om natten. Der er derfor nu installeret en ’timer’ på
lyset, så projektørerne slukker
kl. 20.
Lastbiler venter
på Færgehavnsvej
Naboerne er også generet af
lastbiltrafik på Helsinkigade.
Projekt Nordø har lejet et
område på Færgehavnsvej,
hvor lastbiler til Redmolen kan
parkere, indtil de bliver kaldt
til byggepladsen.
"På den måde skaber de ikke
unødig kø i Helsinkigade. Vi
er opmærksomme på, at last-

De sidste 700 pæle på Redmolen forventes at være banket på plads 'primo 2021'.

biltransporten til og fra Nordø
kan mærkes for jer, der færdes
i Helsinkigade, og med området på Færgehavnsvej kan vi
bedre styre 'flowet' af lastbiler
i Helsinkigade," skriver projekt
Nordø. Der arbejder omkring
200 mennesker ude på Redmolen nu.

Nordø-projektet på Redmolen
Størrelse: 55.000 m2 (plus kælder til parkering og teknik).
Kontorhus (cirkulært): 26.000 m2. (byggefelt 1.22).
Kontorhus: 4.500 m2. (byggfelt 1.18).
Hotel: 11.500 m2. (byggefelt 1.20).
Boliger: 10.000 m2. og 3.000 m2. (byggefelt 1.19 og 1.21).
Kælder: 14.500 m2.
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... Lidt for snavset

... Helt fint

... Helt fint

De behøver ikke at skylle, før De sorterer
• Hvordan skal plastemballage med madrester
sorteres? Det spørgsmål stiller mange københavnere sig selv hver eneste dag. I en undersøgelse fra
Københavns Kommune mener 58 % af ca. 1.500
adspurgte københavnere, at kun emballage, der
er skyllet næsten rent, kan kunne sorteres som
plast.
Men faktisk skal det ikke være pinligt rent, for
plast bliver skyllet som et led i behandlingen. Emballagerne på tre af de viste billeder er alle rene
nok til kunne sorteres.
"Plast, metal og glas, der har indeholdt mad,
skal bare tømmes så godt, du kan. Man behøver
hverken skylle det eller pille klistermærker af. At
affaldet skal være helt rent, før vi kan sortere det,
er en forkert opfattelse, og det kan være en bar-

riere for lysten til at sortere mere," siger Merete
Kristoffersen, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.
53 procent af københavnerne svarer i undersøgelsen, at de ønsker at høre mere om, hvor rent
affaldet skal være, før det kan sorteres. Derfor
tager Københavns Kommune nu fat om emnet
på sociale medier og i tiddssskriftet AFFALD
KBH.
Så tommelfingerreglen for både glas, plast og
metalaffald, som har indeholdt mad, er: Tøm det
så godt, De kan. De behøver ikke skylle emballagen eller pille klistermærker af. Pap og papir skal
være tørt og uden madrester.
De må selvfølgelig gerne vaske, hvis De har det
bedst med det. Brug gerne koldt vand.

• Trap Danmarks 34
binds-bogværke
om
Danmark udkommer
om få dage med to nye
bind om København, og
her er der også noget at
hente om Nordhavn. Imens bindet København
I beskriver Københavns udvikling fra Absalon
til Amager Bakke og fra Mindelunden til Mærsk
Tårnet, går bind II tættere på
de enkelte bydele. Og her
er Nordhavn nævnt
flere gange, ligesom der er flere
fotos af bydelen.
I alt har
157 forskere
og eksperter
har bidraget
med viden
til de to bind
om Københavns Kommune.
Trap Danmark
udkom første gang
i 1856, og nu kommer
altså den 6. udgave. De trykte
udgivelser består af et 34-bindsbogværk på ca.
10.000 sider, som man kan abonnere på.
Trap Danmark: København I og II udkommer 27.
november 2020. Vejledende udsalgspris for de to
bind er 449,95 kr. pr bind.

Debat 

JENS NØRGAARD LARSEN/TRAP DANMARK

Nu får København
endelig en busterminal
• Der er nu blevet fundet en løsning på trafikkaosset for fjernbustrafikken i Danmarks
hovedstad. Københavns Kommune og
Transport- og Boligministeriet er
blevet enige om udformningen af
en ny busterminal ved Dybbølsbro til de ca. 1,4 mio. passagerer,
som årligt tager en fjernbus.
Den nye busterminal placeres under Dybbølsbro mellem
baneterrænet og Carsten Niebuhrs Gade langs Ikeagrunden
og CABINN. Her vil den ligge
tæt på Dybbølsbro Station og den
kommende metro til Sydhavnen,.
I dag holder fjernbusserne ved Valby
Station, DGI Byen og i Bernstorffsgade,
og holdepladsen på Ingerslevsgade ved DGI
Byen, har været svært tilgængelig og prøvet af
trafikkaos.
Busterminalen kommer til at koste 80 mio.
kroner, hvoraf staten betaler de 20 mio. kroner.
Kommunen betaler 60 mio. kroner, og resten skal
betales af busoperatørerne over en årrække.

Send dit indlæg til: debat@nordhavn-avis.dk

»

Kommunen
har ikke lyttet til
beboerne ved havnefronten i mange år

HER ER SÅ STILLE NU MEN LIGE PLUDSELIG ER
DET SOMMER IGEN
Af Lena Holm Jensen Lindskog,
Havneholmen, København V.
Kandidat for Venstre ved KV21

Nordhavn
er med i
det nyeste
bind fra
Trap
Danmark

... Så rent behøver det ikke at være

• Novembersolen stråler, og vi
går ture ved Nordhavn, på Islands Brygge, Kalvebod Brygge, Krøyers Plads og andre dejlige steder ved havnefronten i
København. Her er stille: Ingen
hyggelige unge badegæster eller
glade familier, der bader og soler sig, men heller ingen skrald,
larmende Soundbokse eller råb
og skrig natten igennem. Ingen, der tisser op ad døren til
opgangen, hopper i vandet fra
private både eller sælger hash
på træbryggen.
Alle, som bor ved havnefronten, nyder nu at kunne opholde

sig inde deres lejligheder og
ude ved vandet i fordragelighed med dem, som går, cykler,
vinterbader, lufter hund eller
sætter sig for at nyde vejret og
havnen.
For det er vores fælles havnefront, og ingen ejer havnefronten, men nogle bor der og har
betalt for at bo der. De betaler
skat, og de betaler derudover
for skraldecontainere og vedligeholdelse af de dele af havnefronten, som kommunen en
listig dag udlagde som ”privat
område med offentlig adgang”.
Det var jo smart, for så kan
alle gøre, som de vil - beboerne
betaler.
Kommunen har ikke lyttet til
beboerne ved havnefronten i
mange år!
I sommer blev den daværende
overborgmester så selv generet
af støj og møg på Bryggen - og
noget skulle gøres. Hvordan

»

Der er grund
til at overveje, om
vi skal fortsætte
byggeriet i samme
tempo som hidtil
TRÆK BREMSEN PÅ
MARATHONBYGGERIET
I KØBENHAVN
Af Badar Shah (ALT),
medlem af Borgerrepræsentationen

• Forleden kunne Altinget berette, at mere end 50.000 københavnere overvejer at flytte
ud af byen ovenpå coronakrisen. Krisen har for mange åbnet
øjnene for værdien af frisk luft
og plads.

Jeg har selv venner og bekendte, der allerede er begyndt
at flytte ud af København, fordi
de har fået bedre muligheder
for at arbejde hjemmefra. Og de
indser samtidig, at en dyr lejlighed med få kvadratmeter, hvor
der er langt til grønne områder,
måske ikke er det bedste, man
kan få i livet.
Det kalder på rettidig omhu i
København, hvor vi indtil videre har bygget som gale i et forsøg på at følge med efterspørgs-

man helt præcist har fået styr
på udfordringerne, står ikke
klart for mig, men jeg håber,
man arbejder på det – for det er
snart sommer igen.
Måske er de råb om hjælp,
som er kommet fra havnefrontens beboere gennem flere år,
blevet hørt, så vi undgår konflikter til sommer?
Jeg tvivler, men der er snart
valg til Borgerrepræsentationen, så det kan måske vække
nogle nuværende politikere til
at tage problemstillingen alvorligt.
Et kommunalt ordenskorps
kunne være en del af en løsning.
Jeg har nu boet ved havnefronten i fire år uden noget
mærkbart er sket, så jeg vil meget gerne være med til at finde
gode løsninger, så alle – også
dem, der ikke bor ved vandet kan få det bedste ud af Københavns fantastiske havnefront.
Det er én af flere grunde til, at
jeg stiller op til Borgerrepræsentationen næste år for Venstre. Jeg vil arbejde for gode løsninger for havnefronten – også
mellem valgene – og om vinteren. Jeg vil gerne blive ”din
stemme i vandkanten”.

len, der kun er steget, fordi den
københavnske befolkning er
vokset med ca. 10.000 borgere
hvert år i en årrække. Det hektiske byggeri skaber i sig selv
sine udfordringer – blandt de
største er, at vi bygger på værdifulde naturområder som Lærkesletten på Amager Fælled og
Stejlepladsen i Sydhavn. De nye
tal understreger, at der er grund
til at overveje, om vi skal fortsætte byggeriet i samme tempo
som hidtil. Det er selvfølgelig
usandsynligt, at alle 50.000 københavnere gør alvor af overvejelserne og flytter væk fra
København. Men det store tal
peger på en tendens, som vi bør
tage alvorligt. Ellers risikerer vi
at bygge byen til med boliger,
som der er ikke er nogen til at
flytte ind i.
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Plads stadig ikke helt færdig
• I snart tre måneder har Hamborg Plads været færdig og klar
til brug - og dog. Der ligger en
lysmast på jorden, noget af belysningen er midlertidig, og

der mangler nogle træer i nogle
åbne 'huller'. By & Havn er godt
klar over manglerne: "De synlige mangler på Hamborg Plads
handler om belysningen og træerne. Belysningen bliver tidligst

sat op umiddelbart før jul men
formentlig efter. Forsinkelsen
skyldes forsinkede leverancer
fra Italien grundet Corona. Vi
sætter midlertidig belysning
om snarligt. Arbejdet er bestilt

via driften. Træerne plantes
i umiddelbart før jul," lyder
meldingen fra By & Havn i
denne uge.

Stadig bilkørsel gennem Rostockgade og Sassnitzgade
Flere beboere er frustrerede over at skiltning
og forbud ikke ser ud til at virke.

Skiltene ved Rostockgade er ret
tydelige. Og det blå skilt betyder
IKKE, at der godt må køre biler
gennem den smalle gade.
Foto: Jonas Thing.

• Ups, kære bilist. Du kører
på Helsinkigade og skal over
til Århusgadekrydset, men du
glemte at dreje ved Frihavnstårnet. I stedet tager du da bare
en af de små veje længere oppe
ad Helsinkigade. Eller: Du kører
op mod trafikkrydset i Århusgade, men der er lang kø. Mon
ikke man lige kan smutte over
til Sundkrogsgadekrydet via en
af de små gader? Selv om der vist
nok står at man ikke må køre
igennem?
Ovenstående hændelser finder
sted hver eneste dag og beboerne i de to gader Rostockgade
og Sassnitzgade er godt trætte af
det. Især fordi at der for en måned siden blev sat skilte op med
'Gennemkørsel Forbudt'. Dog er
ærindekørsel tilladt fra Helsinkigade. Skiltene er suppleret med
et blåt skilt, der viser at gaderne
er til 'blandet trafik' dvs. at der
også er legende børn, cykler osv.
Der er også en bil på det blå skilt.

Men det betyder altså ikke, at
man må køre gennem gaden.
Det rådgivende ingeniørfirma
Sweco er ekstern sikkerhedskoordinator for skiltningen. Og
Sweco oplyser, at bilisterne 'så
småt' er ved at forstå budskabet om, at vejene er lukkede.
Det fortæller anlægschef i By &
Havn, Hans Vasehus.
”Der er primært udfordringer,
når der opstår trafikpropper i
Århusgade eller Helsinkigade.
Desuden er det en udfordring,
at flere af korttjensterne ikke har
fanget ændringen, og det kan
tage måneder at få f.eks. Google
Maps til at ændre deres anbefalinger,” siger Hans Vasehus.
Skiltene blev sat op efter pres
fra beboerne og en lang dialog
med Københavns Kommune og
By & Havn. Flere beboere i gaderne taler nu på facebook om
at bede politiet om at lave kontroller. En bøderegn kan måske
virke befordrende, mener de.

Fredag den 27. november kan du
spare
25%
på
følgende
brands.
FredagTilbuddet
dengælder
27.ikkenovember
kan du
i forvejen nedsatte varer.
spare 25%
Fredag
den på
27. følgende
novemberbrands.
kan du

Jesper Bamberger var en af de beboere, der i foråret tog initiativ til at få lukket Rostockgade.
Da Southamptongade blev lukket for biltrafik steg biltrafikken i den lille gade fra cirka 15 biler i døgnet
til over 150 biler i døgnet."Det er en smal vej, hvor man træder direkte fra rækkehusene ud på vejen, og man
skal være hurtig for at gribe et barn, der løber ud fra huset", sagde Jesper Bamberger Foto: Marie Varming

Lactocare
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Purely Professionel

GUM
Apovit
Vivag
Remowax
Pikasol
Labidan
Drogens Vital
GUM
Danatekt
OrganiCup
Apovit
Vivag
Tilbuddet gælder ikke i forvejen
nedsatte UniKalk
varer.
Mabs
GUM
Remowax
Pikasol
Bamse
Apovit
VivagVital
Labidan
Drogens
Remowax
Danatekt Murad
Labidan
Mabs Caudalie
Danatekt
GUM
Mabs Hansaplast
Apovit
Remowax Coldzyme
Murad
Labidan Caudalie
Murad
Bioderma
Danatekt Caudalie
Hansaplast
Mabs Hansaplast

Coldzyme
Coldzyme
Bioderma
Murad
Bioderma
Caudalie

Hansaplast
Coldzyme
Bioderma

Viruseptin
Lactocare
Multigyn
Echinaforce
Purely
Professionel
Lactocare
Viruseptin
Echinaforce
PurelyMultigyn
Professionel
Viruseptin
Lactocare
Multigyn

Echinaforce
Pikasol
OrganiCup
Purely Professionel
Drogens Vital
UniKalk Solaray Viruseptin
OrganiCup
Bamse Safetac Multigyn
UniKalk
Vivag
Bamse Apotekets
Pikasol
Hud-Solaray
og hårpleje*
Drogens Vital

Nordhavn Apotek
Århusgade 134 A st. • 2150 Nordhavn
nordhavnapotek.dk
tlf. 4290 3232 • nordhavn@apoteket.dk

Solaray
OrganiCup Safetac
Vichy *
UniKalk *U Safetac ter
dval
Apotekets
gte produk
Bamse Apotekets

Hud- og hårpleje*
Hud- og hårpleje*

Vichy
Vichy **
Solaray

**U
r
kteer
Uddvvalg
algte proodduukt
Safetac
te pr

Apotekets

Hud- og hårpleje*

Vichy *
*U
ter
dvalg
te produk

Afhent din medicin og andre
apotekervarer hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.

Benyt dig af tilbuddene her i butikken eller på
Benyt dig af tilbuddene
her i butikken eller på
apoteket-online.dk
apoteket-online.dk
Benyt
Benyt dig
dig af
af tilbuddene
tilbuddene her
her ii butikken
butikken eller
eller på
på
apoteket-online.dk
apoteket-online.dk

Køb på nordhavnapotek.dk
Tilbuddene gælder kun på vores hjemmeside

3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

7 ANRETNINGER
sild, laks og sprød fisk
høns, and og sprød gris
risalamande
sundkrogsgade 50
2150 nordhavn
www.mundwerk.dk

DKK 395,-

JULEFROKOSTEN
UD AF HUSET

TILKØB
skovmærkesnaps, 70 cl.
mundwerks hjemmebryggede

BESTILLING
3 hverdage i forvejen
www.mundwerk.dk
4 RETTER
krabbe og sandart
pighvar og hummer
oksemørbrad og krokette
chokolade og karamel
DKK 450,-

nytårsmenuen
UD AF HUSET

TILKØB
3 slags snacks
vinmenu
hotdog til natmad

BESTILLING
senest lørdag d. 26/12
www.mundwerk.dk/nytaar
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orbid humor i bedste drengerøvsstil

Manden bag Blinkende Lygter får igen salene til at grine
tykt med absurde replikker i Retfærdighedens Ryttere om
en togulykke, en gruppe tabere og en rockerbande. Det
er - langhåret nok - en film om tilfældige årsagskæder, og
denne gang tilsat melodramatiske tårer.
• Nikolaj Lie Kaas, i rollen som
den fjogede professortype Otto,
er netop blevet fyret for at have
brugt halvandet år på at udvikle
et klogt statistikprogram, der
imidlertid ikke kan skabe profit. Han burde nok være blevet
forsker i stedet.
Resigneret tager han hjem. Giver

sin plads i toget til en mor med
sin teenagedatter, ser over på en
skaldet rocker i den anden ende
af toget, og så sker togulykken.
Er det terror eller en tilfældighed?
Otto samler sit bedste hold af
kiksede tosser, der står for dagens mange grin. Replikkerne

skal høres, ikke læses her. Tosserne er ham selv, absurd nok
med en spasserarm som følge af
en tragisk, selvforskyldt ulykke,
Lars Brygmann som Lennart,
en hacker uden social forståelse med mærkværdige udsagn
og seksuelle barndomstraumer,
og så den tykke, nærmest autistiske computernørd Emmenthaler, spillet af Nicolas Bro, og
sammen finder de ud af, at en
rockerbande står bag ulykken.
Med den viden, politiet ikke
vil høre af, opsøger de faderen
i familien, Markus, spillet af
Mads Mikkelsen, hjemvendt
til sin gård med noget, der ligner posttraumatisk stress, alle
konflikter løses med vold og
ellers drikker han dåsebajere
på stribe og kommanderer med
sin sorgramte datter og hendes
kæreste, han giver en knytnæve
lige i låget. I øvrigt velspillet af
Albert Rudbeck Lindhardt som

DECEMBER 2020
HØJMESSER
Søndag d. 6. december kl. 17.00- v. præst Louise Sihm Knudsen
Søndag d.13. december kl 17.00 - v. præst Lars Obel
Søndag d. 20.december kl. 17.00 - v. præst Julie Damlund
Søndag d.27. december kl. 17.00 - v. præst Louise Sihm Knudsen
JULEKONCERT med Vokalensemblet Dekorum
D. 19. december kl. 16.00
”Juleønsker – hvad du ønsker, skal du få” Julen er en
tid fyldt med traditioner, og årets julekoncert er en
af de helt store; de varme klange og de lyse tekster
vækker altid suk og glæde i den mørke tid.
Pladsbestilling kræves via www.hansegedeskirke.dk det er gratis at deltage.
JULEGUDSTJENESTE
D. 24. DECEMBER KL. 14.00 & 16.00
V. PRÆST LARS OBEL. HVIS DU ØNSKER AT DELTAGE I ÅRETS JULEGUDSTJENESTE,SKAL DU I ÅR HAVE EN ADGANGSBILLET OG AFHENTE DEN I KIRKEN. FRA
1. DECEMBER, MANDAG-TORSDAG 10.00-13.00 ER KIRKEN ÅBEN FOR UDLEVERING AF BILLETTER.
WALK AND TALK SAMTALE UNDER ÅBEN HIMMEL
D. 29. december kl. 17.00-17.45
Spænd traveskoene på og gå med på tur rundt i Nordhavn.
Mødested foran Hans Egedes Kirke
JULEHJÆLP: Fra 1. december kan du ansøge om julehjælp - find ansøgningsskema via vores hjemmeside eller kontakt sognepræst Lars Obel tlf. 61 67 34
55 Hold dig orienteret via vores hjemmeside www.hansegedessogn.dk

Hans Egedes Kirke

Vardegade 14 2100 København Ø.
Tlf. 35 42 64 46
www.hansegedessogn.dk

Tilmelding til arrangementer kan ske på
hjemmesiden, kirkens facebookside eller på
mail: jodl@km.dk

Retfærdighedens Ryttere på absurd underholdende hævntogt.

ung klogeåge, samme skuespiller der var til 3.G-eksamen i filmen 'Druk'.
Markus er opsat på hævn mod
rockergruppen, bilder datter
og kæreste ind, at vores tossede helte er krisepsykologer,
der skal komme dagligt, og det
skaber bare endnu flere tossede
sessions i det lille hjem, og det
bare er befriende med en topspillet hyldest til skæve eksistenser, vi både må grine af og
holde uendelig meget med.
Den dybere mening er at få os
til at tænke på statistisk tilfældighed og årsagssammenhænge. Hvis ikke Otto havde byttet
plads med moderen, var det
ham, der var endt i graven. Hvis
ikke moderens datter havde
fået stjålet sin cykel, havde de
aldrig taget toget. Hvis ikke en
anden pige i Letland ønskede
sig en blå cykel, var den danske
piges cykel aldrig blevet stjålet.
Sådanne små tilfældigheder er
en del af hverdagen. Jeg er for
eksempel ved at skrive en bog
om københavnske værtshuse.
De brune rygerværtshuse, I
ved. På vej til Ålholm Borger-

kro trillede en akut aflysning
fra en stamgæst ind på Messenger, så jeg tænkte: så tager jeg i
biografen for at anmelde en film
i stedet. Den dag havde 'Retfærdighedens Ryttere' tilfældigvis
premiere, og hvis ikke jeg havde
fået den aflysning, havde I stensikkert fået en anmeldelse af en
anden film, jeg har set i løbet af
ugen. Så tak til stamgæsten for
at aflyse. 'Retfærdighedens Ryttere' er alle grinene værd.
Der kommer nogle frygtelige
hævnakter og drab i det store
overdrev. Men absurd nok er
det, der kammer en smule over,
den melodramatiske plotlinje
om, at Mads Mikkelsen skal

genetablere forholdet til sin datter, og måden det bliver løst på.
Det er forudsigeligt let skrevet,
og dog også rørende. Filmmagerne ved jo, hvad der virker.
Og det gør Anders Thomas Jensens univers som oftest også.
Det her er endnu en glimrende
drengerøvskomedie i rækken af
succeser som 'Blinkende Lygter' efterfulgt af komedierne
'De Grønne Slagtere', 'Adams
Æbler' og 'Mænd & Høns'. Han
instruerer ikke ofte, men når
han gør det, skal man stenbrosikkert i biografen!
Anders Højberg

Titel: Retfærdighedens
Ryttere
Instruktør: Anders
Thomas Jensen
Medvirkende: Mads
Mikkelsen, Nikolaj Lie
Kaas, Lars Brygmann,
Nicolas Bro
Varighed: 114 minutter
Premiere: 19. november

3 HURTIGE OM FILM
Oscar-bud er fundet
Det blev Thomas
Vinterbergs Druk,
der løb med seks
stjerner her i avisen.
Den blev valgt over
Shorta og En helt,
almindelig familie.
Det er 10 år siden,
at Susanne Bier
vandt en Oscar for
Hævnen. Næste Oscar bliver
afholdt den 25. april i Los
Angeles. Druk er desuden
nomineret til den anerkendte
uddeling 'European Film
Awards'.

Stor pris til Rita-stjerne
Den 46-årige TV 2-stjerne
Mille Dinesen modtog Ove
Sprogøe Prisen under Nordisk
Film Fondens årlige uddeling,
Isbjørnen. Prisen er en hyldest
til en folkekær skuespiller.
Erik Ballings Rejselegat gik til
fotograf Louise McLaughlin.
Og den største, Nordisk Film
Prisen, gik til Malou Reymann, instruktøren bag En
helt almindelig familie.

Skuespillerinde er død
Rita Angela
blev 87 år.
Hun var
med i
film som
Isfugle, Lad
isbjørnene
danse, Kunsten at græde i Kor
og senest gyseren Sorgenfri.
Hendes smukke ansigt var
også at se i serier som Ka’ De
li Østers og Rejseholdet. Rita
Angela blev uddannet ved
Aarhus Teater i 1953 og blev
efterfølgende et kendt ansigt på
Odense Teater.

9/ KULTUR

Hul igennem til Kronløbsøen
• Det komplicerede arbejde med
at etablere en tunnel fra Helsinkigade ud til Kronløbsøen
skrider fremad. Tunnelen løber

under byggeriet 'Fortkaj' og den
kommende kanal langs Kronløbsøen, direkte ind i den store
parkeringskælder under øen.
Inden årsskiftet vil entrepre-

nørfirmaet NCC være færdig
med stykket fra Helsinkigade
til øen, og i starten af december
skæres der hul på spunsvæggen,
der adskiller de to byggegruber.

Nordhavn fra oven
Vi sendte dronen i luften forleden. Her ser man de to søer
på Nordhavnstippen og jordopfyldningsområdet, som
meget snart er fyldt op og klar til at blive til naturpark.
Det er fiskerihavnen i baggrunden.
Se dronevideoen af området på www.nordhavn-avis.dk

orbid humor i bedste drengerøvsstil
Virtual Day at KPG
Cases of Corona are on a rise with alarming figures and
new regulations. Possibility of second lockdown is scary
and everyone is trying to avoid it. Staff and students of
Københavns Private Gymnasium (KPG) have been constantly working towards prioritizing education in its best
and uninterrupted way.
Article written by Students of
KPG: Hilal Sivri, Yasmeen AbuLifa, Erge Utku Ayhan, Irem Nur
Gezen and Aida Gogenur

• The gymnasium has been
observing Virtual days, once
every month to get used to the
new ways of learning and imparting education. Initially the
students were happy to sleep in
long hours, not be bothered to
take the public transport and
work from the comfort of their
homes. Soon, everyone realized
the difference, difficulties and
the importance of physical presence at school.
Zoom and Teams
Virtual day is when we are
being taught from home online without being physically
present at school. We use on-

line platforms called Zoom and
Teams, and it’s been a different
way of learning to which we all
seem to be adjusting.
“At times, it’s funny to see
my friends and my classmates
through a screen”, says Hilal.
We use a system where the teachers give us either synchronous
(when lessons taught online) or
asynchronous (where teachers
give us a deadline to finish the
task and upload it) education.
All day in front of laptops
“I feel lonely and miss social
contact with my friends and
classmates. We find it very hard
to be sitting all day in front of
the laptops with very little movement”, added Yasmeen.
“Some of us get very distracted
during online sessions since we
are at home”, says Erge.

»

I feel lonely and
miss social contact with
my friends and classmates. We find it very
hard to be sitting all
day in front of the
laptops with very
little movement
Yasmeen Abu-Lifa,
Student of KPG

The school in Præstøgade is somewhat empty during the Virtual Day, where the students prepare for lockdown with online sessions from home.

Irem shared her personal experience as a Dyslexic student
where learning becomes even
more challenging because it’s
online, especially Math. Irem
feels that she can participate
better and clarify her doubts
when she is physically present

in front of her teachers. Aida on
the other hand loves learning
from home, but she feels irritated with network issues and
is stressed learning Spanish as a
new language when it’s online.
It is not just an adjustment for
the students but teachers are

also working very hard to plan
and get ready for their online
sessions. It is a huge challenge
for the teachers to have equal
participation from students in
the class. KPG is united in its
team efforts to plan such virtual
days often.

Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of creative writing using the practical tools of
Journalism. Enquiries and more
information: visit www.lcen.dk
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NINJA SEVEN

Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om
bydelen. Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn.
Ninjia Seven dukker op her på bagsiden cirka en gang om måneden.

Every move you make ...
Med en smartphone er man aldrig helt alene. Heller ikke selv om man gerne vil være det.

• Min første mobil var en sprød
Motorola på størrelse med et
rejsestrygejern. Den var indkapslet i hård, sort plast med
samme teleskop-antenne som
en FM-radio, og på dens ypperste funktionsniveau kunne man
føre en samtale i to-tre minutter,
før forbindelsen røg. Til gengæld
kunne den ikke andet. Absolut
intet. Overhovedet. Og vel var
det frustrerende, at man aldrig
helt kunne regne med at færdiggøre sin sætning, før samtalen
blev afbrudt, men er du sunshine, hvor var det hot og happening. Det var det aller hippeste
af det hippe. Og det var - ikke
mindst - overskueligt. Nu er jeg
efterhånden på min smartphone
generation 12, (13?18?), har faktisk lige fået en ny, og forleden
greb jeg mig selv i at savne de
meget, meget få, mentale krav
fra min gamle Motorola.
For nu kræver de mest elementære ting en større indsats.
Hvis jeg vil høre musik, skal jeg
logge ind to forskellige steder
på smartphone. Sommetider er
det også nødvendigt at forbinde
musiktjeneste med smartphone.
Igen. Fordi smartphone, som
styrer musiktjeneste, hopper
vilkårligt rundt mellem to for-

Desuden: Hvis jeg endelig var
helt syg for at dele, ville det
kræve endnu et login. Og dét er
jeg virkelig blevet træt af. Indtil
nu har det sådan set ikke været det store problem at huske
login koder; det har fungeret
helt fint for mig med ”loginkode” alle steder. Men sådan
spiller klaveret så sandelig ikke
mere, ikke med nyeste generation smart-ass-phone. Allerede
på første dag gik den amok i

knaldrøde udråbstegn og skrigende Se-og-Hør-gule advarsler om den alvorlige fare ved at
bruge det samme kodeord flere
steder. En ændring af login var

»

Forleden greb jeg
mig selv i at savne
de meget, meget få,
mentale krav fra min
gamle Motorola
nødvendigt på ikke mindre end
otteoghalvtreds forskellige sites
og apps. Og ikke bare nødvendigt, men yderst påkrævet, ja,
smartphone ville ikke udelukke,
at det var en trussel mod folkesundheden, når jeg sådan blottede mig for at blive hacket. Men
lige på nær et par stykker, så var
de truede apps ikke af nævneværdig betydning; for eksempel
gad jeg ikke ændre koden til en
oversigt over loppemarkeder i
Nordschleswig. Hack away, siger jeg bare.
Heldigvis behøver man ikke
selv huske alle de forskellige adgangskoder. Det gør smartphone for én, og det er jo pænt af den,
men helt ærligt ... det manglede
da også bare. Og hvis det ansvar
samtidig kan holde den beskæftiget nok til at forhindre bare
én besked om f.eks. ”dine fotominder fra en tilfældig torsdag i
2015. De er fuldstændig ligegyldige og komplet irrelevante for
dette øjeblik. Men her er de,” ja,

så er det da bare alletiders. Nu
er den lille tingest trods alt heller ikke kun opmærksomhedshungrende, stressprovokerende
og uden situationsfornemmelse.
Ikke udelukkende. Faktisk er
jeg ret glad for, at man kan låse
den op via ansigtsgenkendelse.
Eddersmart, altså. Og praktisk.
I hvert fald i forhold til fingeraftryk-funktionen, der slet ikke
virkede, hvis man havde våde
hænder. Eller havde handsker
på. Eller hvis ens fingeraftryk
var midlertidigt forvansket af
størknet superlim efter en eller anden reparation, som var
kørt lidt at sporet. (Sådan som
nogle mennesker i hvert fald

godt kunne opleve. Flere gange.
Har jeg hørt.) Så yeah! til facefunktionen.
Ganske vist fungerer den feature
ikke helt optimalt for mig, men
det er, vil jeg skynde mig at indskyde, ikke smartphones skyld.
Den tager jeg på mig. Jeg ved
ikke lige, hvad der skete, men jeg
tænkte vist ikke så langt, da jeg
indstillede det nyeste vidunder.
Blev nok lidt ivrig i min begejstring over den der ansigtsmekanisme, så allerede ude foran
butikken gik jeg i gang med at
scanne mig selv. Desværre havde
jeg glemt, at jeg havde mundbind på, hvorfor hypersmarte

smartphone nu kun genkender mig sådan. Og altså nægter
at låse op, hvis jeg ikke er iført
maske. Det er lidt besværligt i
det daglige, det skal jeg gerne
indrømme, ikke mindst fordi
jeg skal have præcis det samme
mundbind af sort stof på, som
jeg oprindeligt brugte. Har prøvet med et i anden farve, men
den går ikke. Jeg har overvejet at
forsøge på at ændre ansigtsgenkendelsen til rent faktisk at genkende mit ansigt, men så skal
jeg ud i en timelang dialog med
smartphone om logins og playlister og gamle minder og dnaaftryk og ... nej. Jeg tror faktisk
ikke, at jeg orker det.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
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skellige wi-fi systemer. (Hvorfor der er to forskellige wi-fi
på matriklen? Fordi jeg på et
tidspunkt fik det sat op på den
måde. Kan ikke huske hvorfor.)
Og når lortet så endelig virker,
får man så fred til at lytte til sin
musik? Niks. For smartphone
har et umætteligt behov for opmærksomhed, det er ikke normalt. Straks musikken spiller,
popper et nyt kontaktforsøg op
på skærmen. Nu med et forslag
til en playliste ”til dig Louise,
med dine yndlingskunstnere,”
fordi det er tirsdag, og fordi
helt-fremme-i-skoene-generation smartphone tilsyneladende
ikke kan underholde sig selv i
bare ti minutter. Og hvis jeg logger ind med facebook, kan jeg
sørme dele min musik med resten af verden, sådan lige her og
nu, in realtime, hvilket jeg absolut ikke har lyst til, for det kommer ikke resten af verden ved,
at jeg er gået i Gasolin mode, og
hvor helvede har smartphone i
øvrigt fået det uflatterende foto
af mig fra? Det skal sgudda så
meget heller ikke deles!

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

