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De har set Nordhavns forvandling /9
Nordhavn med i
nyt menighedsråd

/2 Nordhavns
børnekunstlærer

/8

Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

Nordhavn får indtil flere af sine beboere ind i det nye menighedsråd for Hans
Egedes Kirkesogn. Det viser optællingen
af stemmer til menighedsrådsvalget som
fandt sted tirsdag 19. marts.
Den nye 'Sognets liste' fik 71 stemmer. Det
giver 5 ud af 10 mandater i det nye menighedsråd, og et godt udgangspunkt for
arbejdet med at gøre kirken kendt i Nordhavn.

Tillykke med din nye bolig…

VELKOMMEN

Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Amerika Plads 34 · 2100 København Ø · +45 40 85 40 11
Booking · www.salondunord.com

Bestil inden
1. april og få

20%
Har du også behov for lidt privatliv
- så ring efter vores gardinbus
på tlf. 4619 3355
Vi har løsningen til alle vinduer
og tilbyder et uforpligtende besøg.

GardinExperten
etabl.1977

Markiser • Parasoller • Rullegardiner • Lamelgardiner • Plisségardiner • Panelgardiner • Persienner • Duoroller - på mål.

Vi sælger Nordhavn
SOLGT

Helsinkigade 29, 4/5. tv.

SOLGT

Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. tv.

SOLGT

Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 1.

SOLGT

Helsinkigade 29, 13/14. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. th.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 2/3. tv.

– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 7. th.
– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 7. tv.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4, 2150 Nordhavn

4358 2100

nordhavn@mailreal.dk
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Kaotisk vejomlægning ændret
Kalkbærnderihavnsgade var pludselig lukket i aften og nattetimerne.
Alle bilister skulle en omvej gennem Århusgadekvarteret. Men nu Københavns Kommune åbnet vejen for gennemkørende trafik igen
• Beboere i Nordhavn fik
noget af en overraskelse, da
Københavns Kommune og
HOFOR i starten af marts måned pludselig afspærrede den
stærkt trafikerede Kalkbrænderihavnsgade i aften- og nattetimerne.
HOFOR er igang med at grave
et stort rør ned under krydset
ved Sundkrogsgade. Der er
tale om en ny og større regnvandsafledning fra Østerbro
og ud i havnen. Der er lavet
et arbejdsområde i midten af
Kalkbrænderihavnsgade. Her
vil der foregå nat og weekendarbejder i det sydvestlige hjørne af krydset. Venstresving
mod Vordingborggade er ikke
muligt. I første omgang skulle

alle bilister mellem kl. 19 og
06 køre en omvej via Trelleborggade, Corkgade, Southamptongade, Helsinkigade og
Sundkrogsgade.
Vejspor genåbnet
Efter få dage begyndte klagerne at hobe sig op, også hos
By & Havn, som dog intet har
at gøre med arbejdet. Men By
& Havn har henvendt sig til
Københavns Kommune for
at drøfte nogle ændringer i
vejomlægningen. Og de er nu
kommet:
I tidsrummet fra kl. 19 til
06 vil et enkelt spor lige ud i
nordgående retning nu være
åbent på Kalkbrænderihavnsgade. I sydlig retning er begge
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spor åbne.
Det vil stadig ikke være muligt at svinge mod venstre eller
højre fra Kalkbrænderihavnsgade til Sundkrogsgade. Lokal
trafik til Nordhavn skal køre
via Trelleborggade, Corkgade,
Southamptongade, Helsinkigade og Sundkrogsgade. Da
man ikke må svinge til venstre
til Trelleborggade, hvis man
kommer nordfra, anbefaler
HOFOR at man kører til Marmorvej, vender bilen og kører
tilbage mod Trelleborggade
sydfra.
Omlægningerne vil vare frem
til 30. april. Spørgsmål om
vejomlægningen skal stilles til
Københavns Kommune, som
er vejmyndighed.

Det er ikke noget særsyn, at der er ang kø af biler hver dag i Vordingborggade. HOFORs ledningsarejde foregår lige henne
om hjørnet, og vil skabe yderligere trafikproblemer i aften- og nattetimerne frem til 30. april.

Arbejdet genoptages i Marmorbyen
Forhandlinger med bygherren som fortrød er færdige, så jordarbejde i Marmorbyen kan gøres færdigt.
Aarsleff genoptager snarest muligt arbejdet, og er færdig i november måned.
• Sidste år blev der etableret
byggeplads og vejspærringer
på marmorvej, fordi selskabet PwC havde indgået aftale
med By & Havn om at bygge
nyt domicil først på Marmormolen. I den forbindelse skulle
nogle ledninger i jorden lægges om, ligesom der skulle anlægges en rampe til p-kælder.
Men i efteråret gik arbejdet
pludseligt i stå, fordi PwC ret
pludseligt opsagde aftalen. Siden har By & Havn forhandlet
med PwC om vilkårene for at
at overtage byggearbejdet.
I sidste uge indgik parterne en
aftale, og By &% Havn er nu
ved at indgå totalentrepriseaftale med Aarsleff, der skal stå
for at genoptage og gennemføre det påbegyndte projekt. By
& Havn forventer, at projektet
kan være afsluttet i november
2019.

Arbejdet påbegyndes, når
kommunen giver de nødvendige tilladelser.
"Mens arbejdet står på, vil vi
gøre vores bedste for at sikre
en hensigtsmæssig trafikafvikling både for fodgængere,
cykler og biler," skriver By &
Havn på Facebooksiden Nordhavnen.
Beboere i Marmorbyen har
flere gange spurgt By & Havn,
om man ikke i det mindste
kunne genetablere fortov og
cykelsti på Marmorvej i en
evt. midlertidig løsning. Men
det har entreprenøren Aarsleff
frarådet, af sikkerhedsgrunde.
Beboerne har også anmodet
om at forbindelsen ved kajen
og ud til Gittervej åbnes for
bløde trafikanter igen. Det vides p.t. ikke, om dette ønske
bliver imødekommet.

Dødt løb ved valg til menighedsråd
To lister delte i kampvalget til Hans Egedes kirkesogn.
• Nordhavn får indtil flere af
sine beboere ind i det nye menighedsråd for Hans Egedes
Kirkesogn. Det viser optællingen af stemmer til menighedsrådsvalget, som fandt sted
tirsdag 19. marts.
Valgets resultat var, at den nye
'Sognets liste' fik 71 stemmer.
Den anden liste ved navn 'Den
progressive liste' fik 65 stemmer. 1 stemme var blank. 5
stemmer var ugyldige. Stemmefordelingen betyder, at hver

liste får 5 mandater i det nye
menighedsråd.
Kampvalget kommer efter at
der længe har værete interne
problemer i menigheden.
Hans Egedes Kirke har ikke
nogen fungerende præst, da
den fastansatte præst har haft
orlov i tolv år. Menighedsrådet
har ansat en lang række vikarpræster på korte kontrakter.
Organisten har sagt op, og to
andre medarbejdere er eller
har været langtidssygemeldte.

Der er intet konfirmationshold i år, og kirkebogen og
personregistrering varetages
af en anden kirke.
Vil se fremad
To af kandidaterne på den nye
Sognets liste er Malene Franklen og Selma Ranghamar fra
Nordhavn.
"Noget har ikke fungeret optimalt i Hans Egedes Kirke.
Nu skal der nye kræfter og nye
øjne til," sagde de til Nordhavn

Avis 7. marts.
Den nye liste vil arbejde for
at øge kendskabet til kirken
blandt Nordhavns beboere.
Og være med til planlægningen af en en eventuel ny kirke
i Nordhavn.
Selma Ranghamar vil desuden
som færing dyrke arbejdet i
den færøske menighed i Danmark, som netop har hjemsted
i sognets kirke, Hans Egedes
Kirke i Vardegade.
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Croosfit competition
• On the 6-7th of April, Crossfit Norce in Kattegatvej are
hosting a CrossFit competition for 126 upcoming athletes coming in from all over

Denmark, and everybody is
invited to join the festivity.
"We have even made sure to
invite people to feed, hydrate,
dress and entertain you, when
you are not busy cheering on

the skilled athletes. So don’t
be shy, bring your partner,
children, friend or colleague
and help us make this competition THE competition of the
year", the announcement from

Crossfit Norce tells.
When: 6-7th of April
Where: Crossfit Norce, Kattegatvej 4, 2150 Nordhavn
www.norce.dk

Kaffevognene kommer - men nok ikke til sommer
Tusind kroner pr. dag skal det koste en kaffe- eller isvogn at sælge sine varer i Nordhavn.
De faste forretninger frygter unfair konkurrence, mens grundejerforeningen slet ikke har tænkt sig at udstede nogen tilladelser.
Af Marie Varming
• De kommer med det varme
vejr og badegæsterne de
små trejulede vogne, som
sælger enten kaffe, is eller
noget tredje. Men det skal
ikke være gratis at tjene sine
penge i Nordhavn. Derfor
har
Grundejerforeningen
besluttet, at det skal koste en
vogn 1000 kroner pr dag at
være i Nordhavn.
Men hvis det står til de lokale handlende, som betaler
en skyhøj husleje for at ligge
i Nordhavn, er det unfair
konkurrence, som kan føre til
butiksdød.
”Min holdning er i bund og grund, at de skal holde sig væk.
Vi andre betaler en klækkelig
husleje for at være herude,
og vi vil gerne holde på vores
kunder,” siger Tim Faber, som
er indehaver af Just a Winebar
i Murmanskgade.
”Vi har stadig trange kår, og
der kan gå mange år, før det
rigtigt kommer til at blomstre
herude, og vi får en god omsætning,” siger han.
Støtter forretningerne
Men de forretningsdrivende
kan roligt gå sommeren i
møde, for der bliver ikke udstedt en eneste tilladelse lige nu.
”Indtil videre er der ikke udstedt en eneste tilladelse, for der
er masser af kaffeshops her-

ude,” siger Maria KanstrupClausen, som er projektleder i
By & Havn, som er den myndighed, der skal udstede tilladelserne.
”Vi vil gerne støtte det lokale
handelsliv,” tilføjer hun.
Arbejdsgangen er sådan, at
når By & Havn får en henvendelse fra en kaffevogn, sender
de den til bestyrelsen for
grundejerforeningen.
Kun ved større arrangementer
i området kan det undtagelsesvis komme på tale.
”Vi har for eksempel givet tilladelse til madvogne under
Kulturhavn, og det sker kun
i dialog med handelsforeningen, hvor de lokale forretningsdrivende får muligheden
først. Hvis de ikke kan løfte
opgaven, får folk udefra muligheden.”
Spørgsmålet er, hvor længe det
varer, før kaffevognene får lov
at komme ind i det forjættede
område.
”Jeg kan ikke love, at der aldrig er en isvogn, der kommer
til at stå der, men indtil videre
er der ingen, der får tilladelse
hvis det ikke er til et særligt
arrangement,” siger Maria
Kanstrup-Clausen.
Ulovlige vogne
Det store problem er dog de
vogne, som kører ud til Nordhavn og står ulovligt på en
varm sommerdag uden til-

ladelse, som det skete sidste
sommer.
”Vi er ude for at folk sætter
en vogn ulovligt op. Men hvis

man får en tilladelse, skal man
kunne femvise dokumentet,”
siger Maria Kanstrup-Clausen. Hvordan det skal hånd-

hæves, ved hun ikke.
”Jeg aner ikke, hvordan vi
regulerer dem, der stiller sig
op ulovligt. Det skulle være,

hvis bestyrelsen selv havde lyst
til at gå ud og gøre noget ved
det,” siger Maria KanstrupClausen.

Hvad synes du om mobile kaffe- og isvogne, der kommer til Nordhavn om sommeren?

Anders: ”Jeg synes, det er helt fint, de kommer. Jeg kan i hvert fald ikke se, hvorfor
de ikke skulle komme. Det er en del af konkurrencen, og de faste butikker har vel
noget andet, de kan tilbyde, som for eksempel siddepladser.”
(Fotos: Marie Varming).

Thomas: ”Jeg drikker ikke kaffe, så jeg bruger dem ikke, men jeg har fulgt debatten, og jeg er enig i, at det er synd for de faste forretninger herude, at der
kommer nogen og skummer fløden i primetime. Hvis jeg drak kaffe, ville jeg
støtte de faste. Vi skal ikke ende som Carlsberg, hvor alle forretningerne flygter.”

Marina: ”De vogne er fantastiske. Det er jo ikke altid lige sjovt at stå og fryse
på en legeplads, hvilket jeg bruger meget tid på. Jeg har også en vogn, som jeg
bruger fast, men det er oppe i Fælledparken. En enkelt gang har jeg også besøgt
en af de faste kaffeforretninger herude i Nordhavn. Det er faktisk lidt tilfældigt,
hvad jeg gør.”

NORDHAVNNU
ANLÆGSARBEJDE PÅ GÖTEBORG PLADS
Det flydende aktivitetshus ved Sandkaj i Århusgadekvarteret er godt på vej.
I begyndelsen af april begynder arbejdet med tilslutning af kloak, vand og strøm på Göteborg Plads
i Århusgadekvarteret. Det betyder, at nogle områder af pladsen samt Sandkaj afspærres i forskellige
perioder frem til selve tilslutningen til det flydende aktivitetshus.
Det er hovedentreprenøren CG Jensen
samt entreprenørvirksomheden Holbøll,
der står for arbejdet, som tilrettelægges, så der er mindst mulig gene for beboerne, de erhvervsdrivende og gæster
i Århusgadekvarteret.
Badezonen holdes åben under hele
anlægsperioden, så der kan bades
hele sommeren fra Sandkaj. Dog vil
badezonen blive flyttet lidt længere op
ad Sandkaj på et tidspunkt som konsekvens af anlægsarbejdet.

Selve konstruktionen af aktivitetshuset
sker på Prøvestenen i København. Her
konstrueres delelementerne, hvorefter
de sejles til Sandkaj og monteres i moduler.

havns Kommune. Når huset står færdigt, overtager Københavns Kommune
ejerskab og drift i fællesskab med
områdets tilknyttede foreninger. Det
forventes, at det flydende aktivitetshus
står klar til brug i sensommeren 2019.

Det flydende aktivitetshus er tegnet af
Spektrum Arkitekter og har modtaget
støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

By & Havn vil løbende orientere
om tilslutningsarbejdet på
facebook.com/nordhavnen.

By & Havn er bygherre på aktivitetshuset, som er udviklet i samarbejde
med de kommende brugere og Køben-

1
2
1

4

Gravning for spildevandsledning og brugsvand til
aktivitetshuset.

15.05.19 - 15.08.19

Byggepladsareal for
aktivitetshuset.

08.04.19 - 20.04.19

5

2
Gravning for spildevandsledning og brugsvand til
aktivitetshuset. Arbejdet
forventes at tage 5 dage
indenfor nedenstående
tidsrum.

4

3

Afspærret adgangsareal til
byggeplads. Denne del
åbnes for passage udenfor
arbejdstid.
15.05.19 - 15.08.19

08.04.19 - 24.04.19

6

3

Delvist afspærret. Mulighed
for passage. El-arbejde
forventes at tage 10 arbejdsdage indenfor nedenstående
tidsrum.

6

Byggepladsareal samt
opgravning.

5

08.04.19 - 15.05.19

08.04.19 - 15.05.19

Ny hjemmeside for Grundejerforeningssekretariatet
facebook.com/nordhavnen

Grundejerforeningssekretariatet Nordhavn har lanceret sin nye hjemmeside www.gfsnordhavn.dk.

Foreløbig
tidsplan. med
Ret til ændring
forbeholdes.
Formålet
hjemmesiden
er
Læs mere på facebook.com/nordhavnen

at
skabe en platform med information om
grundejerforeningerne i Nordhavn. Her
er det muligt at finde oplysninger om
aktuelle arrangementer, bestyrelsesmedlemmer i din grundejerforening,
byrum i Århusgadekvarteret og meget
mere.

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

Derudover kan du læse om grundejerforeningssekretariatets arbejde,
tilmelde dig nyhedsbrevet og tage kontakt, hvis du har spørgsmål til medarbejderne i sekretariatet.

indhold, som kan gøre hjemmesiden
endnu mere nyttig for dig som beboer.
Vi håber, du vil tage godt i mod den!

Da hjemmesiden er spritny, modtager
vi også meget gerne gode ideer til

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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KORT NYT
+ NEWS IN ENGLISH
Ny bestyrelse i
G/F Århusgadekvarteret

Direktør for teknik og miljø fyret

• Grundejerforeningen Århusgadekvarteret har afholdt generalforsamling tiirsdag 26. februar i Havnekulturkontorets lokaler.
På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlagt, årsrapporten godkendt og fordelingsnøglen
fastsat for det kommende regnskabsår. Desuden blev forskellige
andre emner drøftet og en ny bestyrelse valgt. Efter generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig og er klar
til at tage fat på det kommende års bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen består af:
Nicolai Irminger Axholm, By & Havn, formand
Helle Hönig, G/F Frikvarteret, næstformand
Elisabeth Wolff, By & Havn
Mads Birkedahl Dehlbæk, Nordhavn P/S
Brian Petersen, E/F Harbourpark
Thomas Anfinn Joensen, Portland Towers P/S
Charlotte Danielsen, E/F Kronløbshuset
Allen Helles, E/F Frihavnstårnet, suppleant
Lis Lyngbjerg, E/F Sandkaj nr. 1, suppleant

• Økonomiudvalget i Københavns Kommune besluttede på sit
møde 19. marts at indlede en afskedigelsessag mod den administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen, Pernille
Andersen. Det skete efter anmodning fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).
"Baggrunden herfor er, at der samlet set tegner sig et billede af en
forvaltning med utilstrækkelig klarhed om forretningsgangene,"
siger Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og Miljøforvaltningen har
været udsat for kritik igennem længere tid, bl.a. af sin gebyrpolitik, og blev sidste år pålagt en sparerunde. Pernille Andersen har
været adm. direktør siden 2013.

Rebellion of the bedtime stories

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret består af 18 ejerforeninger. Ejerforeningerne råder tilsammen over en række fælles
opholdspladser og arealer, som grundejerforeningen administrerer og vedligeholder. Grundejerforeningen er repræsenteret
ved en bestyrelse, som er blevet valgt for en fireårig periode. Der
afholdes generalforsamling i grundejerforeningen én gang årligt.
Grundejerforeningen varetager ejerforeningernes fælles interesser og har til opgave at sørge for et godt og givtigt samarbejde
mellem ejerforeningerne. Grundejerforeningen administrerer
økonomiske forhold og sørger for drift, vedligeholdelse samt at
føre tilsyn med kvarterets fælles arealer, herunder affaldshåndtering, vedligeholdelse af byrumsinventer, planter og træer, saltning og snerydning. Desuden sørger grundejerforeningen for
opsætning af vinterbelysning i kvarteret og tager f.eks. stilling
til hvilke større kulturelle tiltag der skal finde sted i kvarteret.

• Bedtime stories are always lovely moments where parents and
kids bond. A nice soothing voice accompanies the child into
dreams.
But what about all those characters that never see the light, what
about all the times in which the boy or girl is fast asleep and they
never reach the end of their story?
This is the rebellion of those characters, eager to come alive with
different voices, kissed by daylight.
Rebellion of the Bedtime stories! is an interactive reading for
children age 3-9 that will collect different (little and longer) stories, some from tradition and some unedited, for a fun experience in discovering more than a single novel and to encourage
daytime reading in children of all ages.
As the gap in age group is very big between a 3 year old and a 9
year old, this formula has been picked to have many smaller stories (smaller attention span), held together by a rebellion common
thread that will make for a whole story, divided in different chapters for those that are old enough to follow a 1 hour performance.
The interactive reading is performed by Ddi4kids and is part of
the Copenhagen Libraries Children's Literature Festival Vi elsker bøger and Family Club.

hyper–
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i din mailboks

Grundejerforeningens medlemmer:
E/F Sandkaj
Kanonhuset ApS
Ejendomsselskabet Sandkajen
E/F Havnekanten
E/F Antwerpengade
E/F Århusgade
E/F Havnehuset
E/F Provianthuset
E/F Frihavnstårnet
Ejd. Selskabet Portland Towers P/S
E/F Harbour Park
P/S Ejendomsselskabet Fortkaj
E/F Kronløbshuset
G/F Frikvarteret
E/F The Silo
Michael Borchers
E/F Havnehuset Vest
By & Havn Parkeringshus

Får din
nabo
avisen?

		

Ønsker vandflyveren langt væk
• Grundejerforeningen Langelinie har i længere tid forsøgt at få
Københavns Kommune i tale vedrørende vandflyveren mellem
København og Århus, som har ankomststation ved Langelinie
Pavillonen.
"Dens motor stinker så forfærdeligt, især ved østenvind. Det
mærkes ikke, når den flyver, men når den 'taxier' de otte minutter, som det tager, før liggepladsen ved Langelinie Pavillonen
er nået. Mange gange om dagen." Det skriver næstformand i
Grundejerforeningen Langelinie, Jens Lillelund, i et debatindlæg
i Østerbro Avis. Han påpeger, at mange Østerbroere lider under
larmen og lugten, især folk med astma. Grundejerforeningen har
haft korrespondance og møder med Teknik- og Miljøforvaltningen. Men fået at vide, at generne svarer til 'lugt fra en havegrill'.
"Det kan vi ikke forstå en meter af. Vi bor her og oplever stanken
næsten hver dag", skriver Jens Lillelund.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk

Rebellion of the Bedtime stories!
ViJagtvej
sender
par
gangeØ.om måneden.
Where: Øbro Jagtvej Library,
227, et
2100
København
Third floor conference room Nemt at tilmelde og afmelde.
When: Sunday March 24 at 11.00
Dine oplysninger videregives ikke til
Tickets: billetto.dk

nogen
helst.bibliotek
Barselscafé
ogsom
popup

• Foråret byder på læsetip til spædbørn serveret af en børnebibliotekar i Øbro-Hallen. Onsdag 27. marts arrangerer Kultur Ø og
Øbro-Hallen barselscafé med et pop op-bibliotek for de mindste. Børnebibliotekar Birgitte kommer forbi det nye babyrum,
som hallen har indrettet, og snakker om bøger, der stimulerer
sprogudvikling hos de helt små mennesker. Man kan komme
med sin baby mellem 0 og 1 år og møde andre mødre og fædre
Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del
af nabokvartererne.
igang
i børnevenlige
omgivelser. DerVi
vil er
være
mulighed for at kigge i
pegebøger
sammen
med
børnene,
og
det
er muligt
at låne dem
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere
avisen.
med hjem. Birgitte tager også nogle fagbøger med om relevante
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
emner så som søvn og sprog i forhold til børn. Arrangementet er
gratis og gentages i april og maj.

Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede
ejendommens
bestyrelse
Barselscafé
med pop op-bibliotek.
Øbro-Hallen, 1. sal. Gunnar Nu
Hansens
Pladsind
3. Onsdag
marts kl. 10.30 - 12.00. Gratis, men
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at
komme
med 27.
avisen.
du bedes tilmelde dig via billetto.dk. Billetten inkluderer én vokFor mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
sen og én baby. Praktisk: Udendørs barnevognsparkering til højre
for Øbro-Hallens hovedindgang. Der er elevator til 1. sal, hvor arrangementet foregår.

(Kilde: www.gfsnordhavn.dk)

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.

Art Adventure again
• The art teacher in Nordhavn,
Debdutta Dasgupta, has announced another round of Art
Adventure at Havnekulturkontoret. This time children

between 5 and 10 years are invited to have fun with art, stimulating them through creative and imaginative concepts:
Such as drawing adventure,
scribble story, number path,

greeting cards, Stone cave
painting etc.
T
he Art Adventure. For children
age 5 to 10. Ten participants
per class. Havnekulturkonto-

Kommunal park og
domiciler på Holm 8

ret, Århusgade 126. April 16 to
June 18 on Tuesdays from 16.00
to 17.30
Tickets: 850 DKK for 10 classes
of 1,5 hours (including all materials), billetto.dk

www.cis.dk

Holm 8 ud til Svanemøllehavnen får en offentlig park, nye kanaler og promenade. Områdets
masterplan laves samtidig med projektet for nye domiciler til Nykredit og AP Pension

Illustration fra PLH Architects, som viser det kommende Nykredit hovedsæde, men også de kommende kanaler ind til
Nordhavn, samt den offentlige park Kranparken, som Københavns Kommune vil anlægge i det sydvestlige hjørne.

• I oktober afslørede Nykredit
at selskabet vil placere sit nye
hovedsæde i Nordhavn. Siden
har projektet været sendt i
udbud blandt selskabets minoritetsaktionærer. Nu er projektet landet hos AP Pension,
som har fremlagt et projekt i
samarbejde med PLH Arkitekter.
Byggeriet skal efter planen
gå igang i starten af 2020, og
indflytningen skal ske i løbet af
andet halvår 2022.
1.650 medarbejdere
Nykredits hovedsæde kommer
til at huse 1.650 medarbejdere,
som hidtil har haft kontorer på
tre forskellige ejendomme ved
Københavns havnefront.
Domicilet på seks etager og
flere kontorfløje placeres midt
på byggegrunden og med omkring fem minutters gang fra
Orientkaj metrostation.

Ved siden af bygningen vil AP
Pension opføre sit eget nye
domicil på 15.000 kvadratmeter. Der opføres også et flerbrugerhus på 10.000 kvadratmeter
med fitnesscenter, restauranter,
foredragssale og parkeringskælder. I alt 50.000 etagemeter.
Kranparken
PLH Arkitekter har også tegnet masterplanen for hele
Holm 8 mellem havnebassinnet og Sundkrogsgade. Her
vil Københavns Kommune
anlægge en ny park, kaldet
Kranparken, med en offentlig
tilgængelig café inkl. stor træterrasse mod syd.
Nykredits hovedsæde får en
restaurant i stueetagen ud mod
vandet, og restauranten skal
være åben uden for almindelige åbningstider til for eksempel offentlige forelæsninger,
foredrag, borgermøder og bog-

receptioner.
"Forslaget til Holm 8 er en ny
måde at tænke arbejdspladser på, hvor tilhørsforholdet til
samfundet er båret af en stærk
social ansvarlighed, som vi hos
PLH Arkitekter mener, bliver
et vigtigt parameter i fremtidige kontorbyggerier. Nu
glæder vi os til at indgå i dialog
med Københavns Kommune
og By & Havn om en optimal
lokalplan for området", siger
Lars Toksvig, partner og arkitekt MAA i PLH Arkitekter.
Naboskabet med AP Pension
og flerbrugerhuset skal også
udnyttes.
"Med
masterplanen
lægger vi op til, at der opstår et
spændende naboskab mellem Nykredit og AP Pension,
som vil resultere i socialt
bæredygtige synergieffekter,"
siger han.

Before long,
you’ll belong
Settling into a new country can be challenging
– especially for the nonworking spouse. We know,
from studies and from experience, that a successful
posting depends on the happiness of the entire
family – and our school is home to a very active,
warm and welcoming community.
Our PTA offers a wide range of opportunities:
newcomers network, Spring Fair, Halloween, Yoga,
Activities Fair, Wine and Cheese Evening, Dads’ Club
and Ladies’ Night Out. Dedicated parents coach
our sports teams, run our boy scouts and serve on
the school Board.
At CIS the whole family finds a place to grow roots
and make friends. So to quote one of our parents:
“I came for the job, but we stayed for the school.”
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Nordhavns egen kunstlærer: Det er dét, kunst kan!
Van Goghs solsikker, geometriske former og grundfarverne.
Hos Debdutta Dasgupta kan børn lære at blive små kunstnere, og i næste måned udstilles deres værker i Havnekontoret.
Af Marie Varming
• I sidste uge havde Debdutta
Dasguptas elever van Goghuge. Ugen før var det Monets
åkander, der blev sat i en sø
lavet af en paptallerken. Debdutta Dasgupta er kunstlærer
for børn, og hendes kunstskole
finder blandt andet sted i Nordhavn, hvor hun bor i Aberdeengade med sin familie.
”Der fik vi malet solsikker,”
smiler den 35-årige kvinde om
den store van Gogh-uge.
Mindst fem år i DK
Oprindeligt kommer Debdutta Dasgupta fra det østlige
Indien. Hun har en universitetsgrad i sociologi med speciale i byudvikling. Derudover
har hun i mange år malet og
til dels også arbejdet professionelt som kunstner og kunstlærer. Her i Danmark går hun
til danskundervisning, eftersom hendes mand skal arbejde
i landet for Mærsk mindst fem
år endnu.
”Og så er jeg mor til en seksårig, så jeg bruger meget tid
på legeaftaler,” siger hun og
kigger kærligt på sin datter,
Aditri.
Indisk gudinde
på Christianiacykel
Depdutta Dasgupta maler stadig, og på hendes seneste motiv sidder en indisk gudinde
i en Christianiacykel med
københavnsk skyline i bag-

grunden.
De seneste fire år har hendes
mand haft arbejde i København, så hun skulle finde på
noget at tage sig til.
”I starten kom mine venner
og spurgte, om jeg ikke kunne
lave noget kunst med deres
børn.”
Sådan blev der skabt en lille
kunstskole, som finder sted
både på Copenhagen International School i Nordhavn,
Rygaards Skole og som en
åben kunstskole for børn i området på Havnekontoret.
”Se, her har alle børnene klippet aftrykket af deres egne
hænder ud i pap for at bruge
dem som kroppen på en kulørt
fugl. Det er godt for motorikken at klippe, og for mig er det
så vigtigt, at børnene får lov
at røre ved de ting, de arbejder med,” forklarer Debdutta
Dasgupta og viser billeder af
”håndfuglene” på en tablet.
Nyhavn og havfruer
Hver kunsttime har sit eget
tema, men de indledende timer er altid dedikeret til København, eftersom mange af børnene kommer fra andre steder i
verden og skal lære deres nye
by at kende.
”Så maler vi for eksempel
Nyhavns huse for at lære om
geometriske faconer, eller vi
maler havfruer og taler om
grundfarver,” forklarer hun.
Materialerne, som er inkluderet i undervisningen, er

”Det er så sjovt at se, hvad børn får ud af et billede. Hver enkelt er helt unikt".

Debdutta er mor til datteren Aditri. ”Så jeg bruger meget tid på legeaftaler,” siger hun.

vandfarver, oliekridt, farveblyanter og akrylmaling.
For nylig var der også Da Vinci-uge, hvor eleverne skulle
male deres eget Mona Lisaportræt.
”Det er så sjovt at se, hvad børn
får ud af et billede. Hver enkelt
er helt unikt. Alle får deres
eget udtryk frem, og jeg kan
endda se hvis billede, der er
hvis, fordi deres personlighed

kommer så klart til udtryk,”
siger Debdutta Dasgupta.
Udstilling og nye hold
Den 4. april er der fernisering,
hvor Nordhavns-holdet får lov
at udstille deres værker.
”Hvis de har lyst, kan de også
donere et af deres værker til en
auktion, hvor overskuddet går
til foreningen Dansk-Indisk
Børnehjælp. Det er dét, kunst

kan: Den kan bruges til noget større, som for eksempel
at tale med børn om, at der er
nogen, der er bedre stillet end
andre,” siger hun.
Art Adventure
Det næste offentlige hold kunstundervisning for børn starter 16. april og finder sted hver
tirsdag eftermiddag. Undervisningen foregår på engelsk,

Fotocollage fra det seneste kursus i Art Adventure i Havnekulturkontoret.

for eleverne kommer fra Indien, Storbritannien, Danmark
og så er der et par stykker på
vej fra Mellemøsten.

Kurset Art Adventure via billetto.dk. Prise: 815 kroner for
10 gange – inklusive materiale.
12 pladser til rådighed.

Sing and sign
• Sing and Sign is UK's most
popular baby signing classes
and they are now coming to
Øbro-Hallen in the new baby
activity room. Using signs

with babies is a way to focus
on eye contact, on connecting
with the baby, and on being
present and tune in to the baby's cues and signals.
It will be 10 weeks of music

and songs - and baby signs with the instructor Maya Hagemann and her companion
Jessie Cat.
Sing and Sign. Babies 6-12
months and their parents.

Øbro-Hallen Amazonas (baby
activy room at 1st floor), Gunnar Nu Hansens Plads 3. Tuesdays April 2 to June 18 at 13.30
- 14.30. Tickets: 950 DKK for
10 sessions.

De har set Nordhavns forvandling fra første række
Kunstnerparret Jytte Loehr og Jean-Marc Lafon har haft atelier i Nordisk Film bygningen i Århusgadekvarteret siden 1987.
I mange år var stedet et romantisk og råt havnemiljø. Men en dag kom byen til dem.
• Jytte Loehr vendte i 1986
hjem til Danmark efter fire år
i Paris. Her havde hun mødt
Jean-Marc Lafon, og da de
begge to var kunstnere, ledte de
efter et billigt atelier i København. Ad mange omveje endte
de på førstesalen i Nordisk
Film bygningen på Billedvej.
Foran huset lå Jernvej og en
stor tom grund, som tidligere
havde været jernskrotplads.
Længere ude kunne man se to
cementsiloer (Portland Towers), et frølager med silo (Frihavnstårnet og The Silo), et
benzinlager (Redmolen), og så
selvfølgelig kajerne, havnen og
Øresund.
Portvagten i Sundkrogsgade
Nordisk Film byggede huset
i Nordhavn i filmselskabets
stor-hedstid i 20'erne. Her blev
flere af selskabets film klippet
færdig og eksporteret direkte
ud af landet fra det toldfri frihavnsområde. I 1987 stod bygningen helt tom.
"Jeg fik at vide, at en smed
havde købt den for en krone af
en samlertype, som havde haft
en masse ting stående i huset,
men lige var død af et slagtilfælde. Jeg kendte et arkitektfirma, og fik dem overbevist om

at det var et godt projekt. Firmaet overtog huset og indrettede kontorer og værksteder.
Jeg fik til gengæld et lejemål,"
fortæller Jytte Loehr.
"Dengang skulle man vise adgangskort for at komme ind i
Frihavnen om aftenen. Der var
en portvagt i Sundkrogsgade".
Romantisk, rå havn
Jytte og Jean-Marc lærte Bent
Schwann at kende.
"Han boede på en træskonnert på Sandkaj, og var fuld af
gode historier fra sin tid som
bananplantage-ejer i Surinam.
Desværre er Bent død nu".
Jytte Loehr lånte et stort lokale
i en af lagerbygningerne ved
Sandkaj, da hun skulle lave et
18 meter langt kunstværk til
ISS' nye domicil i Holte.
Jean-Marc var fascineret af lyset og stemningen i den gamle
havn, og tog mange billeder.
"Da vi fik atelieret i 1987, kom
jeg i tanke om en barndomsdrøm, om at bo tæt på en havn.
Jamen Gud, nu går drømmen
jo næsten i opfyldelse! sagde
jeg til Jytte. Der har været
mange oplevelser, både romantiske og barske. Rustne, russiske coastere, som lossede deres
last midt om natten, i lyskeg-

lerne fra et par lastvogne. Politi
og hærenheder, som øvede
demonstrations-taktik herude
foran bygningen," fortæller
Jean-Marc Lafon.
Byen flytter ind
Med tiden flyttede flere og flere
virksomheder ud af Nordhavn,
og flere kunstnere og fotografer lejede sig ind i de tomme
bygninger. En dag i starten af
2000-tallet blev planen for den
nye Nordhavn offentliggjort.
"Det larmede voldsomt, da de
begyndte at banke spunsvægge
ned hele vejen rundt om molen. Men vi beholdt vores atelier. Som vi sagde til hinanden:
'Vi flytter ikke ind til byen.
Byen flytter ud til os'", siger
Jytte Loehr.
Parret er glade for at have set
en ny bydel vokse frem, og betragter sig i dag som Nordhavnere.
"Nu er der meget mere liv
i gaden, og som alle andre
glæder vi os, hver gang der åbner en ny butik".
De savner - næsten - ikke deres gamle udsigt over vandet.
"Man kan jo bare gå 40 meter
ud til Sandkaj og få sin udsigt".
I 32 år har Jytte Loehr og Jean-Marc Lafon haft kunstneratelier i Nordisk Film Bygningen i Århusgadekvarteret.

Herover: Q8 benzinlageret på Redmolen. Herover til højre: Nattebillede, 2006. Herunder til venstre: Siloer og tårne, 2006. Herunder til højre: Vinterbillede, 2008. FOTOS: Jean-Marc Lafon.
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Danish documentary
• Culture Østerbro Network
invites you to join for a screening at Østerbro Bibliotek
of an international film with
English subtitles. This time the

film is a danish documentary.
Mads Brøgger, Simon Jul and
Jacob Nossell are in this doc
from 2009 that won the Grand
Jury prize at the Sundance Festival. The documentary chro-

nicles the visit of Brügger and
two Danish comedians who
were adopted from Korea, Jacob Nossell and Simon Jul, to
North Korea under the pretense of a small theatre troupe

on a cultural exchange.
International Film Club. 28th
of March. 19.00-21.00. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé 19. billetto.dk
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ITALIENSKE
KLASSIKERE

Cykeltyven

(Vittorio De Sica, 1948)
Italiensk neorealisme blev en forløber for dogmebevægelsen. I kølvandet på 2. Verdenskrig og mangel
på penge tog unge filmskabere kameraet i hånden
og ned på gaderne for at lave autentiske fortællinger fra virkeligheden. Omend fiktive fortællinger
brugte instruktørerne primært amatørspillere, og
følelsesladede virkemidler som musik blev kraftigt
nedtonet. 'Cykeltyven' står som et opus inden for
bevægelsen. Den handler om den fattige familiefar
Antonio, der får stjålet sin cykel, og med sin søn
kigger han Rom gennem for at finde den. Et Rom
fuld af fattigdom.

Sex, rock og art cinema
Titel: Silvio og de andre. Instruktør: Paolo Sorrentino. Medvirkende: Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo
Scamarcio, Kasia Smutniak. Varighed: 150 minutter. Premiere: 14. marts

La Dolce Vita
Hvad mere drømmer man om? Nyt satirisk portræt af Italiens mediemogul og tidligere premierminister Silvio
Berlusconi er fuld af nøgne kvinder og fræsende rock i æstetiske rammer
• “Vi skulle alle have det sådan. Altid.”
Sådan siger Sergio, en ung forretningsmand med politikerdrømme, en mand som har lejet
en villa med swimmingpool.
Fuld af stoffer og nøgne kvinder, der danser natten ud. Efter det lange danse- og sexorgie står alle mænd og kvinder
og kigger ud på det smukke
italienske landskab i middelhavsøen Sardinien.
Sergio holder ikke kun fest
for zen, for stoffer og for sjov.
Kvinderne er bestilt, og naboen til festen skulle gerne
kigge med. Naboen Silvio Berlusconi er så værdsat af Sergio
og hans kæreste, at en doggy
style-scene afslører politikerens portræt lige over hendes
baller. En scene til tonerne
af Iggy Pops garagerock-hit
Down on the Street.
Og selvfølgelig kigger han
med, den over 70-årige politiker, der har tabt flertallet i se-

natet. Hans mediterende kone
er smuttet på ferie til Cambodja, og uden politisk indflydelse
keder han sig enormt.
Så jojo, den overambitiøse Sergio får muligvis politisk indflydelse, hvis han kan skaffe
damer til Silvios sommerresidens. Efter en times tid og
endnu en vulgær fest i Silvios
sommerpalæ - med fjernstyret vulkan - ryger Sergio ud
af fortællingen, og Silvio Berlusconi tager over.
Sergio må indse, at Berlusconi
kun tager og intet giver.
'Silvio og de andre' er politisk
satire. Italien er forvandlet til
et land fuld af åndelig fattigdom og tomme bikinidåser i
snart sagt alle tv-udsendelser
på Silvios mange kanaler. Til
et land med alfonser som Sergio, der hustler sig gennem tilværelsen. Som et resultat af af
en mands forfængelige stræben efter succes.

Og selv om det føles noget
mærkværdigt og til tider rodet, at Sergio er hovedperson
i nærmest hele første halvdel,
vinder filmen på sine billedskønne og ofte vulgære scener,
der får plads. Men ikke bare
sex- fest- og dansescener fascinerer.
Bedst og velspillet er scenen,
hvor Silvio alene for at genvinde selvtillid ringer til en
intetanende, ældre dame for
at sælge en drøm. Et millionbolig længere nede ad gaden
med bjergudsigt. Selvom der
ingen bjerge er. Underholdende holder Silvio en lang
telefonmonolog med bedste
Berlusconi-charme og overbeviser kvinden. For det er, hvad
han sælger: Drømme.
Særligt til vælgerne. Instruktør Paolo Sorrentino er bedst
kendt for Oscar-vinderen 'Den
Store Skønhed' om en journalist, der gør sig i fester og
kvinder. Med sit langsomme
fortælletempo, med stillestå-

ende billeder og med øje for
detaljen er han blevet sammenlignet med Italiens store
mester, Federico Fellini, der i
nærværende film også får en
hilsen med på vejen i form af
en flyvende Jesus som set i 'Det
søde liv'.
Efter sin manipulerende telefonsamtale vil Italiens enfant
terrible have magten tilbage.
Han tabte valget med sølle
25.000 stemmer, men hvis
seks senatorer kan overtales
med pengebeløb og store tvroller til familiemedlemmer,
kan han få landets mest magtfulde embede tilbage ...
Anders Højberg Kamp

(Federico Fellini, 1960)
Mesterinstruktøren Fellini blev udklækket under neorealismens triumf i 40’erne og 50’erne med
blandt andet filmen 'La Strada'. 'La Dolce Vita'
handler om en sladderbladsjournalist, der primært
jagter kvinder og særligt den underskønne Sylvia,
en svensk-amerikansk skuespillerinde, der ankommer med flyet til Rom. Over syv dage følger vi hans
udadvendte rejse med fester, digtoplæsninger og
orgier.

Rom, åben by

(Roberto Rossellini, 1945)
I 1944 har nazisterne besat Rom. SS jagter kommunisten Manfredi, der bekæmper fascismens
overmagt. Vi følger en gruppe italieneres tragiske
og skæbnesvangre kamp for en fri by og dvæler ved
de ulykkelige øjeblikke uden at ty til store følelser
ala Hollywood. Allerede to måneder efter Roms befrielse begyndte Roberto Rossellini, der debuterede
som dokumentarinstruktør i 30’erne, på filmen
med amatørskuespillere og manuskript-assistance
fra ingen ringere end Fellini.
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Byttemarked
• Næste lørdag 6. april er der
byttemarked i Havnekulturkontoret i Nordhavn. Byttemarkedet er for tøj til børn og
voksne, legetøj, bøger og plan-

ter/stiklinger. Man medbringer de ting, man vil bytte væk.
De skal helst være i god stand.
Så går man på opdagelse i byttemarkedet og finder de genbrugsting, man gerne vil have

med hjem.
Nordisk byttedag i Nordhavn.
Havnekulturkontoret. Århusgade 126. Lørdag 6. april, kl. 11
- 15. Arrangeret af MiljøPunkt

Østerbro, Randersgades Skole
og Kultur Ø. Økonomisk støtte
fra Østerbro Lokaludvalg. Bliv
frivillig på dagen: Kontakt louise@miljopunkt-osterbro.dk.

Pastasløjfer, anyone?
Køkkenhylder kan afsløre uerkendte ønsker om en anden personlighed.

Klumme af Louise Raaschou
• Da en japansk oprydningsbølge fejede hen over nationen fornylig, hoppede jeg
frejdigt på. Fordi det er sådan
noget tåbeligt noget, jeg gør:
Hopper på bølger.
Nu var det så oprydning, men
jeg holdt mig dog fra den store
version, den med sortering af
alle tøjskabe, skuffer og bunker, det skal lige siges. Det
kunne jeg slet, slet ikke overskue.
Kastede mig i stedet over det
store køkkenskab, hvor alt,
der ikke skal på køl, holder
til. Det måtte vel også tælle i
feng shui regnskabet, for hvis
der er noget, der stjæler zen
her fra matriklen, så er det at
få en pose havregryn i hovedet, når man rækker ud efter
bagepapiret.
Det er også et åndssvagt skab.
Sådan et højt, smalt et med
træk-ud hylder, super smart
hvis man udelukkende har
opbevaringsdåser i de korrekte mål. Derimod tager
designet ikke højde for poser,
papæsker eller glas - eller nogen som helst anden form for
emballage for den sags skyld.
Men også dette skab kunne
vel ryddes, især med en af
hovedreglerne i baghovedet:
Hvor ofte havde jeg brug for
tingene og de forskellige ingredienser? I virkeligheden?
Yderst sjældent viste det sig.
Efterhånden som hylder blev
tømt, gik det op for mig, at

indholdet af langt de fleste
poser og glas havde meget
lidt med min virkelighed at
gøre. Det vil sige, den virkelige virkelighed: Den, der rent
faktisk bliver levet, (og spist),
i modsætning til den anden
virkelighed: Den, man har
intentioner om, og som jeg
åbenbart havde valgt at fylde
køkkenskab med.

Desuden skal man tage vandets temperatur, for kogende
vand ødelægger de antioxidanter(?) som er så gavnlige.
Når man lægger pris og besvær sammen med det faktum, at mancha smager af
blendet græs, var jeg egentlig
ikke særlig overrasket over at
finde den næsten fyldte dåse.
Ved siden af øjnede jeg dåsen
med chiafrø, og don’t menti-

»I den forbindelse vil jeg gerne
anspore til lidt omtanke, når der
skal skaffes værtindegaver: Man
kan få pænt meget Marabou og
rødvin for de samme penge. Så
slipper vi andre også for zen-forstyrrende rod
i skabene.«
En af hylderne var dedikeret
til det sunde, antioxidantfyldte liv. Eller noget. Det
vidnede den (absurd dyre,
huskede jeg) lille dåse med
grønt mancha te-pulver om.
Sammen med det (ligeså absurd dyre) autentiske bambus
piskeris i øvrigt, uden hvilket
det ikke, absolut IKKE, kan
lade sig gøre at lave en anstændig kop mancha-te, som
jeg i sin tid fik at vide i butikken.

on the war, altså. Efter engang
at have drysset det på en skål
ymer gik jeg rundt med en
milliard små, sorte frø mellem tænderne resten af dagen.
Ligesom, når man har spist
tebirkes. Bare uden alt det
gode og så giver det jo slet ingen mening.
Der var poserne med fine pastasløjfer i festlige farver, fabbricato a Italia, til middagsselskaberne, jeg aldrig holder.
Desuden er den slags pastas

eneste eksistensberettigelse at
ligge fremme og være farvekoordineret med porcelænet.
Jeg aner ikke, hvorfor de lå i
mit skab (og ikke fremme), er
der nogen, der køber dem for
rent faktisk at spise dem? Nogensinde?
Måske fik jeg dem engang
sammen med nogle af de
glas, som også stod på hylden: Gourmet sirup med
valnødder og timian, chilichokolade chutney, røget
chipotle (hvad er det? Helt
ærligt, hvad?) samt havtornmarmelade med lakrids - alt
sammen smagfuldt arrangeret i en kurv, man heller ikke
kunne bruge til noget. Til
gengæld koster det boksen.
I den forbindelse vil jeg gerne
anspore til lidt omtanke, når
der skal skaffes værtindegaver: Man kan få pænt meget
Marabou og rødvin for de
samme penge. Så slipper vi
andre også for zen-forstyrrende rod i skabene.
Endelig gemte skabshylder
på avanceret konditorudstyr,
fordi jeg på et tidspunkt partout også skulle hoppe på en
eller anden cupcake bølge.
For eksempel indeholdt en
pose udelukkende små plastikdimser af delikate blomster, sommerfugle og feer, og
dem kunne jeg faktisk huske,
at jeg havde brugt engang: Ti
minutter gik der med forsøg
på at mase plastikdimser ned
i betonhårde fondant (sukkermasse til dekoration, ved

ikke hvordan), før jeg tabte
sutten af raseri og kylede sukkerklump i skraldespanden.
Dimserne havde jeg så gemt,
jeg har ingen anelse om mine
bevæggrunde.
Men på denne den store oprydningsdag røg de ud, og det
samme gjorde alle de andre
ting, der viste intentioner,
som lå meget, meget langt fra
virkeligheden. Sammen dannede diverse glas med chipotle og chiafrø billedet af et
relativt sundt, velinformeret
individ, der gerne kræser for
sine gæster og i øvrigt ikke er
bleg for at forsyne sammenkomster med kunstfærdige
cupcakes bagt fra bunden.
Den person har aldrig sat ben
på denne her matrikel. Og det
ved jeg med sikkerhed, fordi
jeg bor her.

børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua
samt to hysteriske undulater,
og nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun deler
drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.

Jeg har derfor besluttet mig
for at køkkenskab fremover
kun skal rumme varer, som
giver mening. Eller som rent
faktisk bliver spist: Stanniol.
Fryseposer.
Kaffebønner.
Havregryn. Tuc-kiks. Cup-anoodles. For der er grænser
for hvor mange virkeligheder,
et menneske kan håndtere.
Desuden roder det ad helvede
til med flere end én.
Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 17 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine

På utallige opfordringer indfører Nordhavn Avis nu to faste talgåder - STR8TS og SUDOKU. Talspillene er lavet af Andrew Stuart, som er meget kendt, og som har lavet mange spil til aviser og websites
verden over. Sværhedsgraden af spillene skifter fra nummer til nummer. Eftersom spillene er købt i England, vil vejledningen og diverse andre tekster være på engelsk, som det ses nedenfor. Løsningerne
på de to gåder eller spil bringes i det følgende nummer af avisen. Se derfor venligst bort fra den løsning, som bringes i dette nummer. Vi håber at læserne bliver glade for STR8TS og Sudoku gåderne.

STR8TS

SUDOKU
Medium

4

6
4
3
1
2
5
9
7
8

6

3 2

6
4
2
3

2
1

5
9
2

5
2
9

3 2
3 2 1
4
5 6
2
3 7
5 4 1
8 7 6 4
7 6 8 3
6
2
9 4 7 5

9 8
8 9 7
8
4 5 6
7 6 9
3
2 4 5
5 3 4
6
3

6
7
8
9

Very Hard

7

2 3
8
9
9

5
6

Previous solution - Tough

3
5
4
9
7
6
8
1
2

6
4
8

5

1
2

3

8

How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.
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You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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Previous solution - Easy
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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.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.

Få en måneds
gratis rengøring!
Bestil en gratis prøverengøring*, og modtag efterfølgende et konkret rengøringstilbud.
Hvis du er tilfreds og accepterer tilbuddet får du en måneds rengøring uden beregning.

Tilbud på privat- og erhvervsrengøring

Rengøring og godt arbejdsmiljø

Der er stor forskel på, hvilket rengøringsbehov
den enkelte virksomhed eller privatperson har.
Udgangspunktet for vores arbejde er, at det
er bedre at holde rent og sørge for en fast, høj
standard end at komme forbi, når det helt tydeligt
er nødvendigt. Vores samarbejde starter derfor
med et møde, hvor vi i fællesskab deﬁnerer
behov og krav. Københavns Rengøringsservice er
rengøringsspecialister og servicerer glade kunder
på Sjælland.

Arbejdsklimaet i en virksomhed handler både
om mennesker og miljø. Om der er rart at være,
om medarbejdere og kunder føler sig godt tilpas.
Derfor hænger arbejdsmiljø også sammen med,
hvor seriøst virksomheden ser på ﬁrmarengøring.
Kontorrengøring, hovedrengøring, gulvbehandling
og andre store rengøringsopgaver står ikke
nødvendigvis øverst på dagsorden, men har stor
indﬂydelse på miljøet i virksomheden – både
arbejdsmiljø og det miljø, medarbejderne trives i.

* Gratis prøverengøring gælder kun erhverv – men vi giver
naturligvis også gerne tilbud på rengøring i private hjem.
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Rygårds Allé 135 B · 2900 Hellerup · CVR 39390779
Tlf. 3088 5088 · kontakt@københavnsrengøringsservice.dk

Vi benytter kun naturlige og miljøvenlige
rengøringsmidler

