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Aftenstemning over Nordhavn, set fra Silo.

Førerløs med chauffør

/4 Bygger tårnet i Lego

/11 Ny bæredygtig tøjbutik /10

FC Nordhavn rykker op /10 Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.
Vi glæder os til at se dig!

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Nye ladepladser uden abonnement
1. august åbnede By & Havn 16 nye ladepladser i P-Hus Lüders fra den nye leverandør Spirii som tilbyder opladning til fast kWh-pris uden abonnement.
Inden udgangen af 2022 skal antallet af standere firedobles i Nordhavn.
• By & Havn har lavet en ny
strategi for opladning af elbiler. Planen betyder at der bliver
opsat flere ladestandere. I dag
er der 20 ladepunkter i Indre
Nordhavn (Århusgadekvarteret Øst, Århusgadekvarteret
Vest, Kronløbsøen, Sundmolen, Trælastholmen). Ifølge
planen skal der inden udgangen af 2022 være 80.
Udrulningen vil ske løbende,
og de parkeringsanlæg, hvor
behovet er størst, vil blive prioriteret først.
Der er også valgt ny
leverandør. Spiiri tilbyder alle
el-bilejere at tanke strøm og
betale pr. kilowatt-time uden
krav om abonnement mv.
De første Spiiri ladepladser er
opsat i Phus Lüders, og skal
indgå i en evaluering af den
nye ordning, inden de rulles
ud i stor skala på alle parkeringsanlæg.
Nordhavn har langt
flere elbilister
I arbejdet med den nye strategi for el-opladning har By &
Havns bl.a. undersøgt, hvordan nuværende ladepladser

bliver brugt, og hvordan behovet for opladning ser ud i
fremtiden. Der er også afholdt
dialogmøder med lokale beboere og elbilister med fokus
på deres ønsker.
Sammenlignet med sidste
år er antallet af opladninger
steget med 48 procent i By
& Havns parkeringsanlæg.
Samtidig kan man se, at andelen af elbiler i Nordhavn er
klart større end i det øvrige
København. I Københavns
Kommune er 0,76 % af bilerne
elektriske. Men i Nordhavn er
andelen på hele 4,3 %.
Behov kan ændre sig
Det er meget forskelligt, hvor
ofte en elbil har behov for
opladning. Hvis f.eks. der er
mange plug-in hybridbiler,
stiger behovet for ladestandere, for de skal oplades hyppigere.
"Vi er derfor opmærksomme
på, hvordan bilparken udvikler sig lokalt," siger proejketleder i By & Havn, Katrine Hansen.
En anden problemstilling er
at ladepladserne bruges som

Har man en Tesla 3, og kører 10.000 km årligt, forbruger man 1339 kWh strøm om året. Med et Spirii ladekort vil det koste 3.347 kroner årligt
at oplade bilen i Nordhavns p-anlæg. Hvis man vel at mærke er fast parkeringskunde hos By & Havn. Beregningen af strømforbruget fremgår
af en pristest lavet af Bilmagasinet.dk. Testen placerer Spirii i den billige ende af de mange opladningsordninger, som tilbydes. Kun Tesla Supercharging samt Sperto er billigere ifølge testen.

parkeringspladser. Det skaber
frustration hos de elbilejere,
som skal oplade deres bil.
By & Havn vil i den kommende tid afprøve forskellige løsninger og metoder for
at opnå et fornuftigt flow på
ladepladserne.
"Vi kigger blandt andet
på tidsbegrænsning og re-

serverede elbil p-pladser ved
siden af ladepladserne, så det
er nemmere og mere attraktivt at flytte bilen efter endt
opladning," forklarer Katrine
Hansen.
Spirii
De nye ladepladser leveres og
drives af selskabet Spirii. Op-

ladning kan ske med en ladebrik eller app’en Spirii Go.
Afregning sker efter forbrug,
uden krav om abonnementsaftaler og bindingsperioder.
Spirii står for service og vedligehold af ladeboksene, og
vil have 24/7 kundesupport.
Prisen bliver 2,5 kr. pr. kWh
for By & Havns faste parker-

ingskunder og 3,5 kr. for
øvrige parkeringskunder.
Ifølge en prissammenligning foretaget af Bilmagasinet,
er Spirii blandt de billigere
opladningsordninger. Prisen
afhænger dog af bilmodel og
kilometerbehov.
www.parkingcph.dk
wwwspirii.dk

CIS ramt af tagbrand
Der var heldigvis ingen elever på den internationale skole på Levantkaj, da der tidligt torsdag morgen var brand.
Af Marie Varming
• Torsdag 6. august klokken
04.19 fik brandvæsnet et opkald via 112 om, at Copenhagen International School var i
brand, og derfor mødte brandvæsnet talstærkt op.
"Det var en standardudrykning på seks køretøjer og 17
mand, som vi altid rykker ud,
når vi får melding om brand
i en bygning," siger Michael
Jonsen, som er operationschef

i Hovedstadens Beredskab.
"Vi fik slukket branden med
to slanger, og så var vi meget
opmærksomme på skolens
solcelleanlæg, for det skal man
altid være i den slags situationer," siger han.
"Derefter ventilerede vi lokalerne og overleverede stedet til
skadesservice," siger operationschefen.
Skolen oplyser, at det var
brandvarslingen, der opfangede røgen samt en forbipas-

serende, der så det.
"En forbipasserende – jeg ved
ikke hvem – ringede efter
brandvæsnet," oplyser skoleleder Sandy Mackenzie til Nordhavn Avis.
"Vi er ved at undersøge årsagen til branden, men vi tror,
det er en elektrisk kortslutning. Heldigvis er der kun sket
skade uden på taget og ikke på
nogen af lokalerne siger skolelederen," som ser frem til at
modtage sit personale på sko-

len fredag samt alle eleverne
på onsdag.
Branden kommer ikke til at
have nogen indflydelse på
hverken undervisning eller
skolestart. Politiet undersøger
nu nærmere, hvad der var årsag til branden.

Brandvæsnet rykkede torsdag
morgen ud til tagbrand på CIS.
Foto: Hovedstadens Beredskab
via Twitter.
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I slagterafdelingen, gør de sig
hver dag umage for, at vælge
det bedste kød til dig
Prøv disse lækre Rib eye
– med mørheds garanti

RIB EYE

SPA95R
9

500 g
Kg pris 200,-

2 STK.

100,ØL FRA NØRREBRO
BRYGHUS

Normalpris 24,95 pr. stk plus pant
Vælg mellem Nordvest porter,
Nørrebro pilsner, New York lager,
Stuykman Weissbier, Kings
County, Bohmer Pilsner, Gamle
Københavner, Elderflower,
Bombay Ipa eller Ravnsborg Rød

BASTIDE
BLANCHE
LA CROIX

NU 2 STK.

TILBUDSPRIS

750 ml
Ltr. pris 199,83
Normalpris 199,95

30,-

149

95

+ pant

SPAR
50,-

OMHU NEKTARINER
I BAKKE

NAKKEFILET

Normalpris 35,-

Af spansk sortfodet gris
Begrænset parti

NU

PR. 1/2 KG

25,-

89

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
TAGES
FORBEHOLD
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
05.08.2020
13.08.2020
DERDER
TAGES
FORBEHOLD
FORFOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG OG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13. -JANUAR
2020.
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Sandkaj er igen et hotspot
• Med udsigt til hedebølge indskærper Københavns Politi nu
retningslinjerne for Covid-19,
og er klar til at indføre midlertidige opholdsforbud på steder,

hvor for mange mennesker
stimler sammen. Sandkaj og
Göteborg Plads er et af de 8
aktuelle hot-spots i byen, hvor
situationen følges tæt.
Samtidig vil Københavns Politi

have særligt fokus på 'musik til
ulempe'.
"Vi har gentagne gange bedt
borgerne om at tage hensyn og
skrue ned for musikken, når de
samles i det fri. Desværre er det

ikke alle, der har forstået budskabet. Derfor kommer vi til at
gå mere konsekvent til værks
og udstede bøder uden en forudgående advarsel, f.eks. hvis
man spiller høj musik på en

soundboks i en af byens parker.
Samtidig risikerer de ansvarlige, at vi beslaglægger deres
musikanlæg,” udtaler ledende
politiinspektør Peter Dahl.
Tidligere har politiet først givet

et påbud, inden der er skredet
til bøde, men patruljerne kan gå
direkte til bøde og evt. beslaglæggelse af et anlæg, hvis det er
en klar overskridelse af ordensbekendtgørelsen.

Den førerløse bus kører – med bemanding
Nordhavn Avis’ udsendte har taget turen med Holos førerløse bus i Nordhavn. En hyggelig – og bemandet – oplevelse.
Af Marie Varming
• Siden i mandags har en lille
bus tøffet rundt i en cirkel i det
centrale Nordhavn. Det er den
selvkørende bus fra Holo, som
har haft sin premiere på Nordhavns veje, og det er gået godt.
Men helt ubemandet er den
ikke, for ombord er Kim, som
sørger for, at alt går glat.
Hvis der for eksempel holder
biler ulovligt parkeret på bussens rute, kan bussen endnu
ikke finde ud af at køre udenom, da den er programmeret
til en bestemt rute.
Det er dog ikke et problem, da
avisens udsendte står på klokken lidt over 10 ved bussens
stoppested på hjørnet af Sandkaj og Ystadgade. Normalt er
der plads til 11 personer i bussen, men på grund af corona,
er det tal sat ned til fem. Der
er dog ingen andre end Holos
medarbejder, Kim, med bussen, og han styrer bussen med
det, der ligner et helt alminde-

ligt joystick.
Med tiden skal bussen køre
helt af sig selv, men de næste
to år mindst er bussen bemandet, da den stadig er på forsøgsbasis.
En uforudset kran
Det er derfor også Kim, som
flere gange i løbet af turen
rundt i Nordhavn vurderer,
hvem der har vigepligten –
bussen eller en anden trafikkant. Et enkelt sted i Århusgade er der en kran, der spærrer
vejen, og det får prompte bussen til at gå i stå, da kranen
ikke er en del af bussens programmerede rute. Derfor ville
bussen og kranen i princippet
kunne spærre Århusgade i
begge retninger i timevis, hvis
ikke Kim med joysticket overtog ruten og dirigerede bussen
sikkert forbi kranen.
De ældre er mest tilfredse
Bussen er netop et forsøg, for
den korte rute rundt i Nord-

havn ville langt de fleste mennesker sagtens selv kunne tilbagelægge til fods.
- Vi er ikke kun en transportform. Vi vil gerne undersøge,
hvad folk synes om en selvkørende bus som transportmiddel. Det er mere end at transportere mennesker fra A til B,
siger Anna Rosa Simonsen fra
virksomheden Holo.
Derfor laver Holo også hyppige
brugerundersøgelser,
som skal kortlægge, hvad folk
synes om at køre med en bus
uden chauffør. Det er – måske
overraskende – ikke noget der
skræmmer den ældre del af
befolkningen.
"Faktisk viser vores undersøgelser fra Aalborg Øst, hvor
vi også har en selvkørende
bus, at det er folk på 60+, der
er de mest tilfredse brugere
af bussen, men det skyldes, at
det er de gangbesværede, som
er allergladest for en bus som
denne," siger Anna Rosa Simonsen.
I Nordhavn er bussen en del af
et EU-projekt, som også finder
sted i Geneve, Lyon og Luxembourg, og det følges tæt af forskellige forskningsinstitutioner. Fordi bussen endnu ikke
er 100% pålidelig i sin drift, og
der kan være timer eller dage,
hvor bussen ikke kører efter
planen, er den et gratis tilbud.
Derudover er den klimaeffektiv, da den kører otte timer på
en enkelt opladning. Opladningen finder sted i en garage
ved Sundkaj, hvor bussen også
rengøres om aftenen.
Bussen tøffer videre af sin faste rute ud til Murmanskgade,
hvor den har det eneste stop
på ruten, hvor Kim kan stå af
og holde en pause. Det gør han
ikke på denne rundtur, hvor
han blot holder ind, vinker
tålmodigt til forbipasserende
småbørn og lader bussen køre
videre mod Göteborg Plads.

Street Party
Saturday 5th of September at 17.00 the first ’Bydelsvejfest’ will be held in Nordhavn.
You are all invited to a cozy evening where you can meet new neighbors, eat your own food and
dance together to the sound of Silent Disco. The evening will start with a welcome drink and
some snacks, after which we’ll eat together at long tables which will be set in accordance with
the current social distance regulations.
The concept for dinner is simple - everyone brings their own food and drink as well as their own
service (BYO). After dinner, you are invited to dance at the Silent Disco, which is a fascinating concept that allows for a unique experience that facilitates three types of music on one dance floor.
This way both a vibrant and relaxed party atmosphere can be achieved all in one space, and of
course the headset can also be take off at anytime should you choose to do so.
Tickets to the street party cost DKK 50, and for that you’ll get bracelet at the entrance which will
enable you to get a welcome drink, snacks as well as a headset for the silent disco. As for now we
have only 100 tickets for sale. But depending on the health authorities’ recommendations, we
hope that the number can be increased.
Sign up on Facebook: Bydelsvejfest Fællesspisning / Nordhavn Street Dinner
We look forward to seeing you for a cozy and fun evening!
Party Committee: Sussi Anderberg, Havnehuset - Joao Velosa, Københavns Plads - Mia Otterstad, Central Park Anette Jakobsen, Frihavnstårnet - Karin Nielsen, Orienten - Janet Gervas, Havnehuset
SPONSORER:
G/F Århusgadekvarteret, Handelsforeningen Århusgadekvarteret og Østerbro Lokaludvalg.

7. august 2020
Kræftens Bekæmpelse søger
distriktsleder i Nordhavn
• Kræftens Bekæmpelse afholder landsindsamling søndag 16.
august. En indsamling, som er
afgørende for at foreningen kan

fastholde sine kerneopgaver
med forskning, kræftrådgivning, forebyggelse og oplysning.
Opgaven som frivillig leder i
Nordhavn er ledig, og Kræftens Bekæmpelse hører gerne

fra folk, som gode til at få ting
til at ske. Lederen skal hverve
indsamlere i sit område, stå for
kommunikation og skabe gode
rammer for indsamlerne, tage
imod de indsamlede midler,

og indmelde beløbet til landskontoret, samt skabe sikkerhed
gennem værnemidler, afstand
mv.
Lederen vil få råd, sparring,
materialer, systemer og praktisk

hjælp mv. fra Krætens Bekæmpelses ansatte.
Vil De høre mere, så ring til Bianca Fuglsang på telefon 3525
7503 eller skriv til landsindsamling@cancer.dk.

Blomsterhandler har udlovet dusør – uden succes
Sidste onsdag vågnede blomsterhandler Michael Grønbech op til et chok. Nogen havde stjålet hans gamle oliventræer foran butikken i Nordhavn.
Desværre har det ikke hjulpet at udlove dusør.
Af Marie Varming
• "Træerne er i Holstebro."
"Træerne blev set et andet sted
i landet to dage før, de blev
stjålet."
"Træerne står på en hemmelig
planteskole."
Teorier er der nok af, men
indtil videre har indehaveren
af UG Blomst, Michael Grønbech, ikke haft succes med at
udlove en dusør på 3000 kroner til den, der kan lede ham
på sporet af tre gamle – og nu
stjålne - oliventræer.
"Der er 10-15 mennesker, der
har ringet angående den dusør, og mange af dem starter med at spørge, om jeg vil
sende pengene via mobilepay,
eller om de skal hente kontanterne i forretningen, siger Michael Grønbech med et smil.
Tre olivensten i Spanien
Faktisk var det midt i kong Alfons den 13.’s regeringstid (det

er i Spanien i begyndelsen af
det 20. århundrede, hvis nogen har glemt det), at tre små
olivensten blev plantet på en
olivenplantage.
De voksede sig store og flotte,
og efter mere end 100 år under
den spanske sol var der nogen,
der forsigtigt gravede dem
op af olivenlunden, skar dem
pænt til og plantede dem over
i en stor plastikspand, som så
igen blev gravet ned i nogle år.
Da Michael Grønbech så 120
år efter olivenstenenes undfangelse, købte de tre gamle
træer, blev de forsigtigt fragtet
mere end 2000 kilometer til
Nordhavn ved hjælp af kraner
og lastbiler.
Det er ikke en billig fornøjelse,
hvis nogen skulle være i tvivl.
Derfor koster sådan et træ
7200 kroner, når det står til
salg i Nordhavn.
Onsdag 29. juli forsvandt træerne. Ingen ved, hvem der har
taget dem, og dusøren har ikke

hjulpet.
"Tyvene er i hvert fald nogen,
der har fået hjælp af en kran.
Træerne er over tre meter høje
og vejer omkring 250 kilo
stykket," siger Michael Grønbech, som i øvrigt ikke var forsikret for træerne, da de stod
udenfor.
"Det var nogle meget unikke
træer. Det var ikke bare noget
fra samlebånd det her," siger
han.
Faktisk var et af de tre stjålne
træer allerede solgt til en lokal beboer i Nordhavn, men
køberen havde ikke nået at afhente det, og han troede knap
nok sine egne ører, da Michael
Grønbech ringede onsdag
morgen og sagde, at hans træ
var stjålet.
Det er dog ikke så skidt, at det
ikke er godt for noget.
"Jeg har fået så mange beskeder fra folk herude. Nogle siger, at de så træerne tirsdag aften 23.30, da de gik tur, mens

"Der kommer helt sikkert nogle nye træer på et tidspunkt. De skal ikke stoppe mig. Jeg er altid til at handle
med, men jeg bliver sgu sur, når folk stjæler fra mig," siger Michael Grønbech.

andre lover at holde øje med
mine planter fremover. En
tredje gruppe synes bare, det
er synd for mig," siger blomsterhandleren taknemmeligt.
"Det tyder på et stort fællesskab herude. Folk holder øje

med hinanden og ærgrer sig
på hinandens vegne, når sådan noget sker."
Olivensæsonen er tæt på at
være slut, så Michael Grønbech ved ikke, om han kan
skaffe nye træer, men han er

sikker på, at han gerne vil.
"Der kommer helt sikkert nogle
nye træer på et tidspunkt. De
skal ikke stoppe mig. Jeg er altid
til at handle med, men jeg bliver
sgu sur, når folk stjæler fra mig."

Nordhavn Apotek

Sale-25%

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

Modvirker
dårlig ånde
i 12 timer

Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
Mundskyl mod isninger
Sensitive
250 ml

1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

SB12® Mundpleje
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Hvem skal være
Advokatfirma får domicil
månedens nordhavner i august? ved Orientkaj Station
I juni måned kunne Nordhavn Avis overrække et diplom og
en lille gavekort fra Original Coffee til købmanden fra Meny,
Mikael Kristiansen. For hvis der er nogen, der altid er frisk på
at gøre lidt ekstra for bydelen, er det ham, var der mange, der
mente.
Men hvem skal hyldes i august måned?
Hvis du har en ide til månedens nordhavner, så send den senest
13. august til nordhavner@nordhavn-avis.dk.
Vi har naturligvis gemt alle de andre forslag, som vi fik i juni, så
de kommer med i puljen, når komiteen skal vælge. Komiteen består i øvrigt af beboer på Sandkaj, Jane Riise-Knudsen, restauratør på Bar Uno, Peter Altenburg og journalist på Nordhavn Avis,
Marie Varming.

Loppemarked på Amerika Kaj
• For anden gang afholdes der loppemarked for beboere i området på Amerika Kaj. Det sker 29. august fra 10-15.00 på Indiakaj
mellem Pakhus 11 og Nykredits gule bygning. Det første marked
fandt staed sidste år. En standplads koster kr. 200,- Første prioritet har beboere omkring Amerika Plads, Dampfærgevej, Midtermolen og Langelinie. Arrangørerne håber at markedet kan blive
en fast sommertradition.

Valg til Københavns Ældreråd
• I oktober 2020 er der valg til Københavns Ældreråd, hvor man
kan blive et af de 25 medlemmer de næste fire år. Københavns
Ældreråd er talerør for alle københavnere, der er fyldt 60 år. rådet skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre
borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30
sager i høring om året.
Københavns Ældreråd har bl.a. årlige fællesmøder med flere
af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter
særlige temaer på den politiske dagsorden, f.eks. ældres sundhed
og trivsel, tilgængelighed og seniorbofællesskaber.
For at stille op og stemme skal man være fyldt 60 år senest 30.
oktober 2020 og bo i Københavns Kommune. Fristen for at stille
op er fredag 28. august 2020 kl. 12.
Stemmeberettigede modtager automatisk et brev med stemmeseddel og en frankeret svarkuvert inden valget. Der sendes også
et digitalt brev med et link til at stemme. Man beslutter selv, om
man vil stemme digitalt eller med den tilsendte stemmeseddel.
Der kan stemmes i perioden 9. oktober til og med 30. oktober
2020. Læs mere om Ældrerådet på www.aeldreraadet.kk.dk

• Advokatfirmaet Accura flytter sidst i 2022 ind i et cirka 10.000
kvadratmeter stort domicil lige ved siden af Orientkaj Station.
Det nye byggeri er tegnet af Danielsen Architecture. Næsten alle
kvadratmeter er afsat kontorfolket — også en terrasse ud mod
kanalen ved den kommende plads Trælastkaj.
Ud mod metrostationen vil der dog blive indrettet to mindre lejemål til f.eks. café eller butik. Pensionsselskaberne Industriens
Pension og Velliv er bygherrer, imens Accura har tegnet en 10årig lejekontrakt. Bygningen bliver nabo til et nyt parkeringshus, men får alligevel også egen p-kælder. Det skriver Magasinet
KBH.

Roskilde Festival Gruppen.
"Problemer med højlydte udendørs forsamlinger opstår hvert år
i København. I år er situationen dog særligt svær, da corona-restriktioner har aflyst sommerens festivaler og koncerter, og klubber og værtshuse enten lukker tidligt eller er helt lukket.
"De unge har ingen steder at gå hen og flytter festen udenfor, og
så accelererer problemerne med både affald, støj og hensynsløs
adfærd", siger Nikolaj Hvingtoft Hansen.
Særligt populære hot-spots er Havneparken på Islands Brygge,
Sandkaj og Marmormolen i Nordhavn, Fælledparken, Nørrebroparken og Ofelia Plads.
Kommunens støjvagter, der normalt kun tager sig af støj fra
værtshuse og klubber, vil denne sommer have et tæt samarbejde
med politiet og løbende observere og evt. vurdere lydniveauet
i parker, badesteder og andre byrum. Støjvagterne vil kontakte
politiet i situationer, som er løbet løbsk.

Valg til menighedsrådet

Nationalbank på Langelinie

• Nordhavn hører i kristen forstand til Hans Egedes kirke i Vadegade 14. Og her skal der være valg til menighedsrådet i september. Derfor indbyder kirken til valgforsamling 15. september
2020 kl. 19.00.
Ved valgforsamlingen kan man enten selv at stille op som kandidat, eller være med til at vælge, hvem af de opstillede kandidater,
der skal sidde i kirkens menighedsråd. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne og efterfølgende, er der mulighed for debat. Valget af kandidater til menighedsrådet foregår ved skriftlig
afstemning.
Deltagerne på valgforsamlingsmødet kan sætte tydeligt præg på,
hvad Hans Egedes kirke skal de næste to år. Om man så ønsker
flere aktiviteter for børn, for unge, for familier eller for de ældre,
eller om man skal satse på tiltag for de svage eller flygtninge. Det
kan også være at man ønsker drop-in dåb, sorggruppeterapi, eller kulturelt på koncerter og foredrag.
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 29. november 2020. Dagsordenen for mødet kan ses på kirkens hjemmeside: www.hansegedeskirke.dk.

• Nationalbanken på Holmens Kanal skal renoveres for en halv
milliard kroner de næste fire år. I renoveringsperioden vil Danmarks bankforretninger blive flyttet til Langelinie. De cirka 500
ansatte i Nationalbanken er i gang med at flytte til kontorbygningen Pier 47 på Langelinie Allé 47. Banken har indgået en aftale med ATP Ejendomme om at leje sig ind i bygningen. Pier
47 stod klar i 2015. Med et markant og kunstnerisk udseende og
med stor fokus på bæredygtighed, var det målet at få udlejet hele
huset i en fart. Men de første par år var der ingen lejere. Siden
2018 er det dog lykkedes at leje omkring en tredjedel af de 19.000
kvadratmeter til mindre virksomheder.

Sikkerhedsværterne er i sving
• Københavns Kommune har ansat 20 værter fra RF Experience
under Roskilde Festival Gruppen, til at guide københavnerne i
at holde afstand og undgå smittespredning. Adfærdsreguleringen justeres ud fra en sundheds- og smittemæssig betragtning,
så den i dagtimer fx kan rettes mod områder, hvor der er mange
badende, der ligger for tæt, mens den i aftentimer fx kan rettes
mod områder, hvor der festes, er høj musik, dans og lignende.,
der betyder, at borgere klumper sig for tæt sammen.
Sammen med kommunens egne støjvagter skal de tage dialogen
med feststemte unge i byens party-hot-spots - ikke mindst Sandkaj i Nordhavn - og minde dem om at skrue ned for musikken og
rydde op efter sig. En opgave der de seneste måneder har været
løst af kommunens parkeringsvagter.
Arbejdsredskaberne er dialog og venlige henstillinger, og hvis
det ikke hjælper – et opkald til politiet.
"Hvis der ikke rigtig er vilje eller evne til at lytte, så det kun politiet, der kan opløse festen," siger vicedirektør i Københavns
Kommune, Nikolaj Hvingtoft Hansen.
Opgaven ligger godt i tråd med de værdier, RF Experience også
har fokus på under Roskilde Festival-ugen.
"Vi er derfor glade for at vores værters kompetencer kan bruges
på denne måde," siger sikkerhedschef Morten Therkildsen fra

Læserbrev
Af Jesper Kjersgaard, Sundkaj
• I forlængelse af Elisa Petrolos meget rammende satiretegning i
Nordhavn Avis nr. 12, kunne det være interessant med en kommentar fra By & Havn.
Jvf. strategi og lokalplan for Nordhavn har man en ambition om at
skabe en grøn bydel vha begrønning af byrum, stræde, pladser og
lommeparker med legepladser, der understøtter sund og aktiv livsstil.
At man med afsæt i den strategi vælger at cementere det mest af
Hamborg Plads forekommer som hykleri i sin reneste form, og man
må i høj grad befrygte, at de grønne ambitioner i resten af Nordhavn
lider samme skæbne.

Skriv til bestyrelsen
• Beboere og erhvervsdrivende i
Århusgadekvarteret er velkomne til at skrive til deres boligeller grundejerforening med
nyttige og konstruktive forslag

til sikker og fredelig sameksistent med de mange sommergæster på Sandkaj. Dog bliver
henvendelser via andre kanaler,
f.eks. sociale medier, ikke håndteret eller besvaret. I stedet kan

man f.eks. kontakte bestyrelsen
for GF Århusgadekvarteret på
kontaktformularen på www.
gfsnordhavn.dk.
Det skriver G/F Århusgadekvarteret i et brev 1. juli til be-

boere og erhvervsdrivende.
I brevet opfordres beboere og/
eller de lokale bestyrelser også
til venligt at orientere sommergæster om ordensreglementet,
hvis der er støj, larm eller brud

på ordensreglementet, og kontakte politiet på 114 hver gang.
Politiet kan ikke altid rykke ud,
men registrerer henvendelsen,
og det er vigtigt for at vurdere
omfanget af problemerne.

Orientkaj genåbner i dag
I dag 7. august er det planen, at Orientkajs forlængelse til Sundkrogsgade åbner for trafik.
Samtidig åbner cykelstien til Orientkaj Station. Glückstadtsvej lukkes for biltrafik.
• Bilrafikken til og fra Sundmolen omlægges nu permanent til Orientkaj, som bliver
den eneste adgangsvej til molen for biler.
Vejen er blevet forlænget til
Sundkrogsgade, hvor bliver
tilsluttet ved DFDS bygningen. Endnu en vej ventes færdig i august, nemlig Alexandriagade ved Hotel Comwell
og Østre Landsret. Den gade
er dog i første omgang kun for
køretøjer til byggepladserne.
Det næste store vejprojeket
bliver at udvide Sundkrogsgade til fire spor med signalregulerede kryds. Det arbejde
forventes først at være færdigt
ultimo 2021.
Bro og kanaler
Men dermed er det ikke slut
med byggeaktiviteten i området. Så snart Orientkaj åbnes,
lukkes den nuværende adgangsvej Klubiensvej på Sundmolen, og arbejdet med at
anlægge en bro over den kommende kanal mellem Kronløbsbassinet og Orientbassinet
går straks i gang.
Samtidig lukkes Glückstadtsvej for biltrafik permanent.

Endnu flere projekter
I august måned færdiggøres
også Hamborg Plads i Århusgadekvarteret. På lidt længere
sigt kan Nordhavn se frem
til yderligere broarbejder på
Sundmolen. Frem mod efter-

årsferien skal der anlægges
endnu en kanal med broer
tværs over Sundmolen ved
Pakhus 47. I Århusgadekvarteret mellem de to bygninger i
Orienten skal By & Havn færdiggøre Orient Stræde.

Oversigt over kanaler og broer ved Sundmolen (Lokalplan for Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn, 2013).

Den seneste status over byggerier fra By & Havn udsendt 4. august. By & Havn har opsat skilte, som gør opmærksom på vejændringerne, ved Helsinkigade/Glückstadtsvej og Sundkrogsgade/Orientkaj.

Hans Egedes kirke, Vardegade 14 indbyder 3l valgforsamling 15. september 2020 kl. 19.00.
Ved at deltage kan du være med 1l at vælge retningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det kan du,
ved enten selv at s1lle op som kandidat, eller ved at være med 1l at vælge, hvem af de ops1llede
kandidater, der skal sidde i din kirkes menighedsråd. På valgforsamlingen præsenteres
kandidaterne og e>erfølgende, er der mulighed for debat. Valget af kandidater 1l menighedsrådet
foregår ved skri>lig afstemning og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt 1l menighedsrådet.
Det valgte menighedsråd 1ltræder 1. søndag i advent 29. november 2020.
Ved at møde op 1l valgforsamlingsmødet i Hans Egedes Kirkes store menighedssal, har du altså
mulighed for at sæGe dit præg på, hvad Hans Egedes kirke skal de næste to år, om du så ønsker,
man skal satse på ﬂere ak1viteter for børn, for unge, for familier og/eller for de ældre, eller man
skal satse på 1ltag for de svage, for ﬂygtninge, eller kirkeligt på drop-in dåb, og sorggruppeterapi,
eller kulturelt på koncerter og foredrag eller du har nogle helt andre tanker og idéer for kirkens
arbejde, her har du muligheden for enten selv, eller gennem nogle kandidater du støGer at få
indﬂydelse.
Det vig3gste er, at du dukker op, hvis du vil have indﬂydelse !!!
Du kan læse mere om menighedsrådsvalget på kirkeministeriets hjemmeside: hGps://www.km.dk/
folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/.
Dagsordenen for mødet kan ses på kirkens hjemmeside:
hGps://www.hansegedeskirke.dk/
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KULTUR I BYEN
Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Billeder af en nedlukket by
Nu slår byens puls igen, og tingenes tilstand er næsten tilbage
ved det gamle, men erfaringerne fra corona-krisen sidder tilbage
som noget, der kan få indflydelse på vores måde at indrette os på
på længere sigt.
Dansk Arkitektur Center (DAC) har de sidste fem år udskrevet
fotokonkurrencen ”Fang din by”, hvor alle – også ikke-professionelle fotografer - kan indsende deres indtryk af byen.
Og hvor tidligere års bidrag har været mere traditionelt arkitekturfotografi, er det i højere grad den nedlukkede bys stille stemninger og ikke-liv, der er fanget i årets billeder.
Her er f.eks. den enlige cyklist på Langebro, hvor broklappen er
gået op og fylder hele synsfeltet: fremdriften standset og udsynet
hæmmet! Eller de to, der fra hver sin ende af en lang bænk alligevel formår at få en form for socialt liv stablet på benene.
At udstillingen ikke er en lukket forestilling, men kan ses på
pladsen foran BLOX-bygningen plus på en række banegårde, understreger oplevelsen af, at det handler om din, min og vores by.
www.dac.dk/udstillinger/fang-din-by-2020/

Halv pris på kulturoplevelser lidt endnu
Du kan nå det endnu: Til og med søndag 9.august er der som
led i Folketingets Sommerpakke 50% rabat på kulturoplevelser.
Og det er i den grad blevet modtaget med kyshånd. Måske er De
også en af dem, der i løbet af sommeren har oplevet at måtte gå
hjem med uforrettet sag, fordi alt var booket, men ”kom igen om
en uge”.
Men den slags skal man jo ikke klage over, men kun være glad
for, at man nu igen kan få opfyldt det kulturbehov, som har
bygget sig op gennem corona-nedlukningen.
Men det vil altså være en god idé under alle omstændigheder at
undersøge, om der skal bestilles billetter på forhånd, og om billetten kun gælder et bestemt, begrænset tidsinterval den pågældende dag.

27.08 - 30.08
ENTER ART FAIR

Arkitektur med social ansvarlighed
Går man ned ad trappen til BLOX, til DAC’s forrum, finder man
en fin, lille udstilling om ONV arkitekter, arkitekter, der ikke
ser det som deres primære opgave at være ”smarte”, men at levere funktionsduelig arkitektur til de mange forskelligartede
behov, en bolig og en by skal tilfredsstille. De sætter fingeren på
mange af de ømme punkter i Københavns nuværende udvikling
og stiller de spørgsmål, som er presserende for rigtig mange af
byens borgere: hvor skal de nye studerende, som hvert år løber
ind i det samme problem, finde en midlertidig studiebolig, hvor
er boligerne til den enlige forsøger uden den helt store indtægt,
hvor er den overkommelige bolig til singlen, hvordan bygger
man småt og billigt, uden at det føles skrabet, pauvert og ensomt?
ONV er ikke bange for industriel arkitektur, men lægger også
vægt på fleksibilitet, så det individuelle præg ikke behøver at gå
fløjten, på lys, der ”åbner” små rum, og på fællesrum, der skaber
tilhørsforhold.
Og det må være helt i arkitekternes ånd, at udstillingen kan ses
uden at løse entrebillet til DAC, men kan indlægges som ½ times
tankevækkende pause i en bytur.
www.dac.dk/udstillinger/syv-meningsfulde-boliger/

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

The fair is just around the corner and we
look very much forward to welcoming you
to the second edition of Enter Art Fair August 27 - 30, 2020.
This year we will be presenting an exciting selection of international and Scandinavian galleries exhibiting 254 artists, a
multitude of well-established to up-andcoming and cutting-edge talents.
As a new initiative this year, we have a
Young Gallery section with more than 14
galleries, for galleries 5 years or younger.
Stay tuned for more news and remember to
mark the calendar for August 27 - 30, 2020.
Looking forward to seeing you in Tunnelfabrikken in Nordhavn, Copenhagen.
ENTER ART FAIR. Tunnelfabrikken. Oceanvej 1, 2150 Nordhavn. PREVIEW: Thursday
27th August. FAIR: Friday 28th August ,
Saturday 29th August, Sunday 30th August.
Check out the list of participants and galleries and buy tickets from DKK 125 at www.
enterartfair.com.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
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PB43 på ÅBEN
• Arbejdsfællesskabet PB43 på
Skudehavnsvej 25 deltager i
Kulturfestivalen ÅBEN 11.-13.
september med Åbent Hus i
værkstederne og musikpro-

7. august 2020
gram.
PB43 er et kreativt arbejdsfællesskab med 30 uafhængige
virksomheder og private initiativer. Her er der alt fra produktion af cykler, piber og billed-

kunst til møbeldesign, æblevin
og musik. I løbet af ÅBEN vil
stedets medlemmer åbne deres
døre til de forskelligartede og
kreativt indrettede arbejdsrum
og praksisser. Under festiva-

len arrangeres også en række
koncerter med PB43, FUKK
EXPERIMENTAL
MUSIC
GROUP & STEDETS KUNSTNERE. Læs mere om koncerterne på www.åben.com.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Berømt instruktør er død

Engelske Alan Parker blev 76 år. Han er kendt
for firserdramaer som Ku Klux Klan-tragedien
'Mississippi Burnin’, 'Angel Heart' (eneste film
med Mickey Rourke og Robert De Niro), musicalen 'Fame' og børnegangsterfilmen 'Bugsy
Malone'.

Charmerende feel good
Titel: Wild Rose. Instruktør: Tom Harper. Skuespillere: Jessie Buckley, Julie Walters, James Harkness, Sophie Okonedo.
Varighed: 101 min. Premiere: 23. juli 2020.

2 x 1 stjerne til ny Russell Crowe-film
Både JP og Politiken mener, at 'Unhinged' er en
forfærdelig thriller og kvitterer med én stjerne.
Alene de domme gør det amerikanske kattenefter-musen-gys værd at se, for er den virkelig så dårlig? Nordhavn Avis følger op i næste
nummer!

Hun bander og svovler. Slår fra sig som en havneluder. Klapper sin kæreste i den bare røv foran hans egen mor. Boller i det
fri, smider poser med heroin over fængselshegnet, efter en straf hun netop er blevet løsladt for. Og så er hun en gudsbenået
sangerinde og lokal countrystjerne i Glasgow. Med den store drøm om at rejse til Nashville og blive countrystjerne.

Det er en feel good-movie over
skabelonen, som vi kender
dem, med opture og nedture,
om at drømme stort, bryde
den sociale arv og at lære at
blive sin egen stjerne, der hvor
man er, frem for at stræbe mod
de samme mål som alle andre.
En film med socialrealistiske
elementer, men nogen mørk
og dybt alvorlig Ken Loachfortælling bliver det aldrig.
Vi kommer det store emotionelle kompas igennem med
masser af humor, der primært
kommer fra Jessie Buckleys
glimrende præstation som lige
dele gakket, uansvarlig, men
også elskværdig ung kvinde.
Spørgsmålet er, om der er nok
kalorier i fortællingen, eller
om det mest af alt er underholdning.

Det rykker for Rose-Lynn, da
hun bliver ansat hos en rigmandsfrue med mand og to
børn, der opdager stuepigens
talent som sanger under støvsugningen.
Snart 50-årige Susannah
(Oh Susannah, lyder et kendt
country-nummer i øvrigt)
falder pladask for sin 23-årige
assistent og hjælper hende til
BBC, til Storbritanniens største countryradiokanal.
Her får hun det råd at blive
stjerne i egen by, en lokal stjerne folk rejser til Glasgow for
at se! Men nej, Rose-Lynn vil
opdages og til USA.
Alt imens står mormor hovedrystende og bekymret tilbage,
spillet rutineret af Julie Walters (kendt fra Harry Potterfilmene), og hun virker barsk
på seeren, som hende der
holder Rose-Lynns drømme
nede, af ren og skær misundelse, fordi hun selv forblev
ufaglært og aldrig har været
uden for sin by.
Men der er mange flere nuancer i Walters naturtro skil-

dring.
Der er også masser af musik af
den både festlige og inderlige
slags sunget med stærk vokal.
Ganske gode numre som
'Born to Run', 'I’m Moving
on' og 'Glasgow (No place like
home)', der er lavet af og bliver
sunget af Jessie Buckley, som
ramte toppen af hitlisterne
med filmens soundtrack.
Buckey, der er fra Irland, blev
opdaget i et nationalt talentprogram i 2008 og fik stor
anerkendelse for sin birolle i
serien 'Chernobyl'.
Nu står hun til at vinde folkets
hjerter med både soundtracket
og filmen 'Wild Rose'.
Alt i filmens fremfærd er til
gengæld ikke en dans på vilde
roser.
Rose-Lynn lever på en løgn,
for hendes nye, rige veninde,
der kan bane vej for Nashville-drømmen, kender ikke til
Rose-Lynns fortid. Den slags
hero-dero er selvsagt ikke
noget for rigfolk. De ved ikke
engang, at hun har to børn,
og det dobbeltliv holder ikke

Gloria på Rådhuspladsen stod færdigrenoveret
sidste efterår, men med corona og sommerferie
er det nok et fåtal som er nået forbi den lille
arthouse biograf med ny komfort. Gloria åbner
20. august, så skynd Dem at bestille billetter til
den lille biografperle.

i længden. Mod slutningen
får vi en rundtur i Nashvilles tillokkende neonnatteliv
med masser af tilbud og alt for
mange drømme.
Anders Højberg

SUDOKU
No. 255

Easy

2 6
9 3

9
7

Previous solution - Very Hard

9
3
4
8
2
1
7
5
6

3
7
2 4

6 3
2
3
5
7
1 3
7 1
6
8 9
4
1
3
7 8
The solutions will be published here in the next issue.
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4
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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.
© 2020 Syndicated Puzzles

• Problemet er, at Rose-Lynn
er ung mor til to, bor fattigt i
en grå betonlejlighed i Glasgows fattige kvarter og overlader ansvaret for pasningen til
mormor, mens hun optræder
på den lokale klub og drikker
øl.

Gloria Biograf åbner med nye sæder

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
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Søg tilskud til klubber
• Inden 15. september skal
man have sendt sin ansøgning
afsted, hvis man søger tilskud
til klubber for ældre.
Borgerrepræsentationen
i

Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber, der giver
medlemmerne rammer og
muligheder for at skabe net-

værk og styrke deres sundhed
generelt.
Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og
psykiske funktionsevne længst
muligt. Klubben skal være

åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension. Læs mere om kriterierne
her:
www.kk.dk/artikel/tilskud-tilklubber-aeldre

Bæredygtige tekstiler til en bæredygtig bydel
Det bliver lige i omegnen af 1. november, at Nordhavn får en helt ny butik med bæredygtigt boligtekstil og tøj. Adressen ligger i hvert fald helt fast, for det bliver Århusgade 159.
Af Marie Varming
• Sengetøj, plaider og tøj til
både hjemme- og dagligdagsbrug. Det kommer til Nordhavn til efteråret, når brandet
Aiayu flytter ind i Orienten.
"Vi laver holdbare produkter
i stærk kvalitet," fortæller direktør og medejer af Aiayu,
Maria Glæsel.
"Det hele er bæredygtigt både
i forhold til arbejdsforhold og
miljø," fortæller hun.
Aiayu findes i forvejen i
Aarhus, Oslo og i Store
Strandstræde i København,
men at brandets fjerde location lige netop blev Nordhavn,
er intet tilfælde.
"Jeg er meget inspireret af områdets bæredygtige mission.
Det er bæredygtighed, der er
vejen frem. Det er både en del
af alle de nye butikkers manifest, og det er en del af vores
DNA."
Aiayus produkter produceres
under bæredygtige forhold i
Indien, Nepal og Bolivia
Maria Glæsel kommer ikke

selv til at være fast i butikken,
men derimod kommer et par
af Aiayus ansatte til at have
arbejdsplads i forretningen,
ligesom der også kommer til
at sidde en medarbejder med
”repair services”.
Reparationer og events
"Hvis man for eksempel har
en af vores plaider, og den er
gået op i en syning, reparerer
vi den gratis. Det er en del af
bæredygtighed, at vi forlænger produkternes levetid på
den måde," forklarer Maria
Glæsel.
Desuden kommer forretningen også til at rumme events
og udstillinger med andre bæredygtige brands.
"Vi ved, at man kan være bæredygtig på mange forskellige
måder, og derfor vil vi også
gerne vise, hvordan andre gør
det," siger Maria Glæsel, som
glæder sig til at åbne butikken
i Nordhavn.
"Jeg er meget inspireret af områdets bæredygtige mission. Det er bæredygtighed, der er vejen frem," siger Maria Glæsel fra Aiayu.

FC Nordhavn rykker op for tredje år i træk
Den kun tre år gamle fodboldklub i Nordhavn, FC Nordhavn er på tre år rykket op tre gange. Endda både i fodbold og futsal – hvor der nu skal spilles i landet bedste række.
• Den tredie oprykning siden
2017 betyder, at Nordhavns fodboldklub nu skal spille i Serie 2,
hvor hold som Amager FF, Nørrebro United og Nørrebro FF
blandt andet spiller.
Desuden har FC Nordhavn
kvalificeret sig til Futsal Ligaen.
Det er Danmarks bedste futsalliga, og derfor skal Futsalholdet
til efteråret dyste med om Danmarksmesterskabet, og om en
plads i UEFA Futsal Champions
League.
Oprykningen til Serie 2
Da COVID-19 lukkede landet
ned i starten af foråret betød det
samtidig at al fodbold var udskudt på ubestemt tid.
Selv om alle landets lokalunioner havde aflyst resten af sæsonen,
valgte DBU København som de
eneste at genoptage sæsonen i
juni, dog i et komprimeret format. FC Nordhavns skulle deltage i et oprykningsslutspil sammen med fire andre hold.
Og selv om FC Nordhavn tabte
to ud af tre kampe, kunne de 27.
juni med nød og næppe sikre sig
oprykning til Serie 2.
Forberedelserne til den nye sæson er allerede i fuld gang, og FC
Nordhavns spillere står klar til at
kæmpe for endnu en oprykning.
FC Nordhavns 1. senior spiller
første kamp i Serie 2 torsdag d.

20. august kl. 21.00 i Ryparken
mod Sunred Beach FC.
Nordhavns første liga-hold
I futsal sluttede FC Nordhavn
som næstbedste oprykningsberettigede hold i 1. Division Øst,
hvilket ikke gav oprykning til
Futsal Ligaen.
Men i juni fik klubben besked
på, at ligaen er udvidet, og
holdet blev inviteret med op i
Danmarks fornemmeste futsalselskab. Klubben arbejder nu
på højtryk for at blive klar til
at spille med om Danmarksmesterskabet til efteråret.
FC Nordhavn spiller i alt 14 futsal-kampe fra november-marts,
hvor syv af kampene bliver på
hjemmebane.
Drømmen om landshold
Drømmen om at fostre
landsholdsspillere har eksisteret
i FC Nordhavn siden klubben
blev stiftet i 2017. Og det kan
måske blive til virkelighed for
futsalafdelingen.
Selv om Futsal Ligaen stadig er
på et amatørniveau, så er sporten på vej frem i Danmark, hvor
TV-aftaler og større sponsorater
hjælper klubberne i den rigtige
retning.
"I FC Nordhavn har vi arbejdet
hele sommeren på at blive klar
til Futsal Ligaen og vi glæder os

til at præsentere nogle af de nye
spillere i løbet af august. Hvem
ved, måske har Nordhavn sin
første landsholdsspiller inden
længe”, siger Tobias Schiermacher, formand for FC Nordhavn.
Danmark har et officielt Futsallandshold, der deltager ved EM
og VM på samme måde som
Herrelandsholdet i fodbold.

Vinderne af den danske Futsal
Liga får også en plads i UEFA
Futsal Champions League, hvor
kendte hold som FC Barcelona,
Sporting CP og Inter Movistar
blandt andet deltager.
Opbakning fra lokale fans
Holdet håber på opbakning
fra beboerne i Nordhavn, både

udendørs men også i hallerne til
efteråret, når futsalholdet spiller.
”Vi arbejder på at få en fast
hjemmebane, men det bliver
desværre ikke i Nordhavn, da
faciliteterne ikke er til det. Til
alle hjemmebanekampene vil
vi sørge for at skabe en fed atmosfære med musik, lysshow og
konkurrencer så alle vores fans

får lyst til at komme igen. Vi vil
også forsøge at få live-streamet
alle kampe som ikke sendes på
tv, så folk kan følge med, når
spillerne kæmper for at hive
point hjem til Nordhavn,” siger
Tobias Schiermacher
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Pigehold i FC Nordhavn
• Fodboldklubben FC Nordhavn ønsker at starte et U6 pigehold op.
Holdet skal træne hver lørdag
på boldbanerne ved Copen-

hagen International School.
Foreløbig frem til efterårsferien.
"Vi evaluerer til oktober sammen i forældregruppen, hvad
vi gør henover vinteren. For at

det hele skal kunne fungere så
kræver det, at forældrene aktivt deltager i træningen, samt
at minimum 3 piger er tilmeldt
for at vi kan starte op," skriver
FC Nordhavn. Indmeldings-

gebyret er 150 kr. og så får pigerne også en guldbold samt
en FC Nordhavn t-shirt med
eget navn på ryggen.
Indmeldelse kan ske til Esben på
seyffart@gmail.com.

Mit hjem i Lego-format
Sommerferien har ikke budt på det bedste ferievejr, så en af bydelens entreprenante indbyggere har fundet på noget kreativt at give sig til indendørs.
Thomas Snitker bygger Frihavnstårnet i Lego.
Af Marie Varming
• Hvorfor ikke bygge frihavnstårnet i Lego, når man nu har en
lang sommerferie foran sig?
Det har Thomas Snitker gjort.
Han er til dagligt research manager i Lego, og han sidder
derfor dagligt omgivet af både
kreative hoveder og rigtig mange legoklodser. Det inspirerede
ham til at bygge sit eget hjem i
Lego.
"Indtil videre er jeg nået til
femte sal, så der er et stykke vej
igen," siger Thomas Snitker, som
indtil videre har brugt ca 50 timer på projektet.
Lille hjælp fra model
Det har endda været bygget og
revet ned igen et par gange.
"Nogle gange har jeg syntes,
at noget alligevel skulle være
anderledes, men så er Lego jo
et taknemmeligt materiale at

bygge i," siger han med et smil.
Som en hjælp i starten fik Thomas Snitker lov at låne arkitekternes oprindelige model af
Frihavnstårnet, men det viste
sig faktisk, at det rigtige tårn ligger ret langt fra modellen i sin
udformning, så den var ikke til
meget hjælp.
Bland-selv lego
Byggematerialerne har han
købt i den store Lego-butik på
Strøget, hvor han har ”blandetselv” i modsætning til de mere
gængse byggekits, som de fleste
bygger efter i dag.
"Det er sjovt at arbejde i det her
format. Mange sidder derhjemme og tegner og maler. Det er
her bare en anden form for kreativitet," siger Thomas, som selv
har stået for designet af tårnet i
sin Lego-udformning.
Han tumler dog med, hvordan
han skal bygge de kegleformede

lamper i gadeplan, da han ikke
er tilfreds med sin hidtidige løsning.
Meget af inspirationen kommer
fra forskellige online-communities, hvor voksne Lego-fans
bygger forskellige bygninger
som Lego-modeller, og dyster
om at lave de flotteste og mest
kreative løsninger undervejs.
"Jeg tror også, jeg kommer til at
bygge flere af de ikoniske bygninger fra Nordhavn, såsom Siloen og Portland Towers," siger
Thomas Snitker optimistisk.

"Mange sidder derhjemme og tegner og maler. Det er her bare en anden form for kreativitet," siger Thomas, som
selv har stået for designet af tårnet i sin Lego-udformning," siger Thomas Snitker.

BYDELSVEJFEST
Lørdag d. 5. september kl. 17.00 afholdes den første Bydelsvejfest i Nordhavn.
Der inviteres til en hyggelig aften, hvor du kan møde nye naboer, spise din egen medbragte mad
og danse sammen til lyden af Silent Disco. Aftenen starter med en velkomstdrink og lidt snacks,
hvorefter vi spiser sammen ved langborde i behørig afstand. Konceptet for aftensmaden er enkel - alle medbringer deres egen mad og drikke samt eget service.
Efter middagen inviteres der op til dans med Silent Disco. Det er et fascinerende koncept, som
giver mulighed for den unikke oplevelse af tre typer musik på ét dansegulv. Der skabes en farverig og anderledes fest, hvor gæsterne selv kan være med til at bestemme, hvad de lytter til.
Hovedtelefonerne kan til enhver tid tages af, eller du kan også skrue op for lyden for at nyde en
gammel favorit eller melodi, du selv har ønsket om.
Det koster 50 kr. at deltage. For det får du velkomstdrink og snacks samt armbånd ved indgangen. Ved redaktionens slutning er der 100 billetter til salg. Afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger håber og tror vi, at dette antal ændrer sig i positiv retning.
Tilmeld dig på Facebook: Bydelsvejfest Fællesspisning / Nordhavn Street Dinner
Vi ser frem til at se dig til en hyggelig og sjov aften!
Festudvalget: Sussi Anderberg, Havnehuset - Joao Velosa, Københavns Plads - Mia Otterstad, Central Park - Anette
Jakobsen, Frihavnstårnet - Karin Nielsen, Orienten - Janet Gervas, Havnehuset

Frihavnstårnet. Bygherre: Kornaksen. Arkitekt: Praksis. Ingeniør: Henry Jensen. Opført: 2016.
"Bevæger man blikket op langs bygningen, ser man tynde, hvide søjler og en varieret facade af luftige balkoner
og store vinduespaneler. Med 12 etager og mere end tre meter fra gulv til loft afspejler lejlighederne den tidligere
DLG kornsilos rumlige forhold. De øverste etager øger højden på den oprindelige silo. I bunden af tårnet byder en
offentlig arkade af butikker og caféer den besøgende velkommen med den hensigt at bringe liv til omgivelserne.
Gulvet med de mønstrede fliser fortsætter ind i en indendørs lobby. Den er dækket med træpaneler og små bænke
foret med læderpuder." (Kilde: Dansk Arkitektur C enter).

SPONSORER:
G/F Århusgadekvarteret, Handelsforeningen Århusgadekvarteret og Østerbro Lokaludvalg.
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Senior vitaminer og den forsvundne talje
At fylde halvtreds er en milepæl. En af de helt hårde nysere.
Af Louise Raaschou,
mor og skribent
• Halvtreds. Om et øjeblik
runder jeg de halvtreds. År,
altså. Havde det nu handlet
om beholdningen af fede par
sko, så ville det være et ret lækkert antal. Men i alder? Not so
much. Jeg føler, at jeg burde
have akkumuleret livserfaring
- visdom, om man vil - på et
højere plan end tilfældet rent
faktisk er. For et halvt århundrede er immervæk en slat.
Rigelig tid, skulle man mene,
til at lære af sine fejl og langsomt, men sikkert, blive en
ældre og bedre version af sig
selv. For slet ikke at nævne al
den tid, man har haft til at nå
sine mål og til at finde nogle
mål, man skulle nå. Masser
og atter masser af tid. Men jeg
har umiddelbart ret svært ved
at redegøre for de der 18.263
dage; faktisk begriber jeg ikke,
hvor de blev af.
”Man kan, hvad man vil, alder er ingen hindring,” påstår
mange og henviser gerne til
Bent Fabricius Bjerre, der ikke
lod sine sølle femoghalvfems
år stå i vejen. Fred være med
den holdning - og med Bent

- men de fleste når alligevel
til et punkt i livet, hvor der
bliver kigget rationelt på livsplanerne.
Selv er jeg, for eksempel, nået
frem til den konklusion, at jeg
nok ikke bliver dyrepasser i
Zoologisk Have alligevel. Aldrig nogensinde, faktisk, slog
det mig for nylig. Før har det
ellers ligget lidt i baghovedet,
at det kunne man jo stadig
vælge. Jeg så mig selv være
på fornavn med okapien og
joke indforstået på tegnsprog
med elefanterne, og være så
dus med dyrene, at det halve
kunne være nok. Men nu erkender jeg blankt, at jeg overhovedet ikke har lyst til at skovle
okapi-bæ. Jeg orker det simpelthen ikke.
Jeg magter heller ikke at skulle
op klokken puha hver dag og
skubbe en trillebør med foder
rundt i timevis. Ikke engang
tanken om det magter jeg, desuden får jeg efterhånden altid
så ondt i ryggen. Og ideen om
at jeg på nuværende tidspunkt
i mit liv skulle kunne gennemføre en fire år lang erhvervsuddannelse, er bare absurd. På
Trump & Grønland niveau.

Men det er ikke kun fremtiden
jeg nu ser klart, takket være
alderens
ubarmhjertighed;
jeg ser også mig selv. ”Man
er kun så gammel, som man
selv føler sig. Alder er bare et
tal,” siger folk ellers og mener
det vist godt. Så prøver man
at hvile i følelsen af stadig at
være femten, (tyve på de sporadiske, fornuftige dage), og
har det egentlig helt fint, indtil
man kommer forbi et spejl.
Og lige pludselig får man øje
på en femtenårig, som må
have levet det hårdeste liv, for
bloody hell, hun ligner jo en på
halvtreds! Og det skulle altså
være en trøst? Ikke en skidegod en af slagsen, det vil jeg
godt lige påpege. Jeg er heller
ikke sikker på, at det vil regne
med komplimenter, skulle jeg
præsentere mig selv som en,
der rent faktisk kun er i starten af tyverne, (indeni, lissom.)
For det er bare ikke særlig
frækt at se omkring tredive år
ældre ud, end man føler sig, og
”wau, du holder dig godt,” vil
næppe være reaktionen.
Dog skulle der også være
strålende ting at se frem til i
halvtredserne, hører jeg. Mest
fra kvinder i halvtredserne,

men alligevel: De taler om den
indre ro. Som kommer af at
man ikke længere halser efter
skønhedsidealer, uopnåelige
ambitioner eller andres accept. (Er det fordi, det er for
sent? Skulle spørge for en
ven…) Usikkerhed er - ligesom ægløsninger - en saga blot
i de skønne Femmere, og jeg
forsøger at lytte til forsikringerne. Det gør jeg virkelig. Men
jeg ved også, at der er ting, jeg
vil savne. Min talje, for eksempel.
I takt med, at den ryger, følger der sikkert også et obligatorisk stilskifte med, som jeg
vist hellere må sætte mig ind
i. Noget kaftan couture, som
kan skjule manglen på talje,
når man er ude. (Så man ikke
er hende den unge, der ligner
en på halvtreds OG er taljeløs
oveni.) Men det er måske også
meget godt; vil så nødigt være
kvinden med de blå tænder,
der burde have droppet bodystockingen med leopardtryk
for længe siden. Jeg vil også
savne podernes mor-smiger,
som for ikke så forfærdelig
længe siden var ubetinget,
(”du er ikke gammel, mor”),
men som nu gradbøjes: ”Du

er ikke gammel, mor. Ikke
meget, i hvert fald. Altså, ikke
vildt gammel.”
Og måske vil jeg også savne
fyrrerne. Sjovt nok kan jeg
huske følelsen af panik dengang, lige før jeg rundede de
fyrre, hvor jeg var overbevist
om, at mit liv aldrig ville blive
det samme. Det blev det heller
ikke, det blev meget federe.
Ja det synes jeg faktisk, sådan
i det store og hele, når jeg nu
kigger tilbage. Men det var
altså også noget helt, helt andet. Dengang skulle jeg ikke
hen til 50+ senior hylden for
at finde vitaminer. Dengang
optrådte ordet ’forebyggende’
på anti-age cremerne i stedet
for ’fugt til 50+ huden’, som
åbenbart er det eneste, der
er at stille op, når man når
hertil. Dengang var jeg ikke
i reklamernes målgruppe for
urtetabletter mod svedeture.
Og ingen - ingen - så meget
som antydede, at jeg snart
kunne vinke farvel til min
talje. Dengang.

samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
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 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.

Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 49 år gammel,
har to sønner på 18 og 13 år

NY OG UNG KARAKTER I NORDHAVN AVIS: 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. Fremover vil Ninjia Seven være at finde her i Nordhavn Avis cirka en gang om måneden.

