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Nordhavn har fået blikfang. Et nyt lysende kunstværk skal pynte på Nordhavn Plads. Samme sted åbner by & Havn en udendørs udstilling som fortæller om bydelen. (Foto: By & Havn).

Til tops i kirken
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DET ER SÆSON FOR
PUDER OG PLAIDER
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

GREEN SQUARE ANTIQUES
SUNDKAJ 161

2150 NORDHAVN
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2/

LOKALE
NYHEDER
To unge cykelryttere åbner café på Marmormolen
Fredag i sidste uge var der indvielsesfest for cykelcafeen Palmarès på Marmormolen. Her kommer fokus på cykler, cykler og atter kaffe.
Af Marie Varming
• Det var lige ved og næsten, at
Palmarès nåede at blive færdig
til fredag 11.september kl 14.
Her kom der nemlig gæster for
at være med til at åbne den lille
café på Marmormolen.
Indehaverne er Rasmus Bøgh
Wallin og Magnus Bak Klaris,
og hvis man kender de navne,
er det formentligt fordi, man
er cykelentusiast. De to er
nemlig cykeltalenter, idet Rasmus har været professionel cy-

kelrytter på holdet Riwal Readynez, og Magnus har vundet
Paris-Roubaix for juniorer.
Nu har de to besluttet at drive
en kombineret café, butik og
trænings-testrum sammen.
"Vi vil gerne lave noget hyggeligt for de lokale, og de første
var her allerede i morges for
at købe kaffe," siger Rasmus
begejstret.
"Men her kommer også til at
være et klart præg af cykling.
Vi sælger cykeltøj og kommer
også til at have et testrum. Vi

har nemlig haft et firma før,
hvor vi trænede cykelryttere,
men vi vil gerne være mere
end et klinisk rum," siger Rasmus.
Der er da også alt andet end
klinisk i caféen, som har små
rum og en disk, hvor man kan
købe boller, salat, skyr og kaffe
fra Risteriet.
Og så er der naturligvis også
en stor fladskærm, hvor man
lige kan se noget god pedalsport.

24-årige Rasmus Bøgh Wallin har kørt for det danske ProTeam Riwal Readynez, men er netop
skiftet til Team Synch-Giant.
"For mig er det naturligt at skifte til Team Synch-Giant, hvor jeg kan få rammerne til at dyrke elitesport og samtidig have tid til at arbejde med en ny professionel dimension i mit liv: udvidelse af
vores træningsplatform samt en ny fysisk cafe i København, som jeg driver sammen med Magnus,”
siger Bøgh Wallin i en pressemeddelerlser fra Team Synch-Giant.
24-årige Magnus Bak Klaris' cykelkarriere har været på pause siden sidste år, hvor han begyndte
at studere. Han har tidligere hentet topresultater i Tour de l’Avenir for det danske juniorlandshold.
Også han er startet hos Team Synch-Giant, og de stiller begge op for deres nye cykelhold til det
kommende DM i Middelfart.
Café Palmarès har åbent hver morgen fra 7.30 – dog lidt senere i weekenden.

Lysende kunst ved metroen
På Nordhavn Plads har By & Havn opstillet et lysende kunstværk og en udstilling.
• Lyskunstværket staver til
Nordhavn med store, flade
bogstaver i en spejlreflekterende akryl, og det blev tændt for
første gang fredag aften.
Om dagen minder refleksionerne lidt om nordlys og om
aftenen aktiveres 6.222 dioder
langs kanten af bogstaverne
og sender lys gennem bogstaverne, så de hele tiden skifter
farve og udtryk.
Lyskunstneren Niels Otto og
kunstnerkollektivet Pleasure
Control har skabt lyskunstværket, som de kalder RALOSOLAR, for By & Havn.
Ifølge Niels Otto er det ikke
tilfældigt, at lyset især chan-

gerer mellem de røde og blå
farver.
"Vi ville gerne samle Nordhavns farver i kunstværket –
med den røde farve fra de historiske bygninger og den blå
farve fra havet – og så fandt
vi det her særlige filter, der er
rødt som udgangspunkt men
blåt fra andre vinkler, og det
skaber nogle flotte refleksioner og nuancer. Det ligner lidt
nordlys, når solen står på værket, og det synes vi passer godt
til Nordhavn," siger han.
Udstillingen ved siden af giver et indblik i byudviklingen
af Nordhavn og aktiviteter og
muligheder i området. Man

kan lade sig guide gennem fortællinger om sabotageaktioner
under Anden Verdenskrig og
til arkitekturen og planlægningen af Nordhavn i dag.
"Med lyskunsten og udstillingen vil vi gerne byde velkommen til Nordhavn og guide
besøgende rundt på en god tur
i kvarteret," siger Per Schultze,
udviklingschef i By & Havn.
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Nu støbes Kronløbsøen
• I dag fredag 18. september
støbes det første dæk af Kronløbsøen. I alt 2.500 kvm. i bunden af øen bliver dækket med
et 55 cm tykt lag beton. Arbej-

det vil foregår fra 5 morgen
til 1 nat, hvor betonkanoner
vil køre til og fra byggehullet i
pendulfart. Betonen er armeret
med 1600 tons stål.
"Det er en stor dag for os i NCC,

for nu er alt gravearbejdet slut,
og vi begynder at bygge øen
opad," siger pressechef i NCC,
Carl Johan Corneliussen.
Kronløbsøen bliver Danmarks
ø nummer 432 med fuld

kælder. Øen får cirka 25.000
etagemeter boliger.

Frisk luft i menighedsrådet - og ny formand på vej
Valgforsamlingen i Hans Egedes Sogn skiftede godt ud i menighedsrådet i tirsdags. Malene Franklen fra Nordhavn fik flest stemmer, og glæder sig til at lave flere aktiviteter i Nordhavn.
• Fronterne var trukket skarpt
op forud for menighedsrådsvalget i Hans Egedes Sogn i
tirsdags. Forinden have vikarierende sognepræst Lars Obel
udtrykt sin skarpe kritik af
det siddende menighedsråd,
og i flere år har der cirkuleret
historier om dårligt arbejdsmiljø, manglende aktiviteter
og store personaleudskiftninger i kirken i Vardegade.
I 2019 kom to nye medlemmer
fra Nordhavn ind i menighedsrådet, men den siddende
formand Michael Larsen blev
netop genvalgt efter lodtrækning mellem den nye Sognets
Liste med Nordhavnsbeboere
og Michael Larsens Progressive Liste.
På den baggrund havde 41
sognebørn valgt at møde op
til valgforsamlingen i kirken
i tirsdags. Her kunne forsam-

lingen vælge et nyt menighedsråd blandt de fremmødte,
ved anonym afstemning.
Ved mødet var der flere nye
folk, som stillede op til menighedsrådet. Resultatet blev, at
halvdelen af menighedsrådet
bliver skiftet ud, og at Nordhavns foreløbig eneste medlem, Malene Franklen kan gå
til konstituerende møde for
det nye menighedsråd som
'stemmesluger' med størst antal stemmer ved valget.
Vil ikke være formand
En af stedfortræderne til rådet bliver Anne Hjulkjær, som
også er nordhavner.
"Det er især meget positivt, at
vi har fået flere nye og unge
medlemmer i rådet. Der er
brug for nye kræfter og nye
idéer, og jeg glæder mig til at
komme i gang," siger Malene

Det nye menighedsråd

Malene Franklen (24 stemmer)
Ole Hansen (21 stemmer)
Maria Horn Rasmussen (17 stemmer) NY
Else Steenberg (17 stemmer)
Tobias Simonsen (17 stemmer) NY
Svend Ulstrup (12 stemmer) NY
Narine Khachatryan (11 stemmer)
Michael Larsen (11 stemmer)
Max Genske (10 stemmer) NY
Charlotte Frølund Hansen (10 stemmer) NY
Følgende blev valgt som stedfortrædere: Malene Nielsen,
Oddur Hansen, Anne Hjulkjær, Claus Knudsen, Lone Machenhauer.
Senest 13. oktober 2020 kan medlemmer af folkekirken i
sognet aflevere en kandidatliste, og kræve afstemningsvalg
til menighedsrådet i hele sognet.
Senest 28. november skal det nyvalgte menighedsråd afholde et konstituerende møde og vælge formand og øvrige
tillidsposter.

Det nuværende menighedsråd

Michael Larsen (fung. formand, Den progressive Liste)
Ole Hansen (fung. næstformand)
Narine Khachatryan
Else Steenberg (Sognets Liste)
Jørgen Gorm Hansen (Sognets Liste)
Malene Franklen (Nordhavn, Sognets Liste)
Lone Hvidholm Makenhauer
Claus Aagaard Knudsen
Karen Heather Egebo Jensen
Selma Ranghamar (Nordhavn, Sognets Liste)

Franklen, som dog ikke vil
stille op som formandskandidat.
"Jeg føler mig ikke klar til at
være formand endnu, jeg er ret
ny i menighedsrådsarbejdet og
synes ikke at jeg har lært nok,"
siger Malene Franklen, som i
stedet vil pege på Ole Hansen,
som også er fra Sognets Liste,
og i dag er kasserer i rådet.
Kirkelokale i Nordhavn
og flere aktiviteter
En af de ting, som det nye menighedsråd skal i gang med, er
at udvikle tanker og idéer til
den kirke i Nordhavn, som der
er planlagt.
"Jeg vil tage initiativ til at holde nogle møder et sted i Nordhavn, hvor alle er velkomne,
og hvor vi f.eks. kan begynde
med at planlægge et midlertidigt kirkelokale. Forleden så

jeg kirkeskibet i Sydhavn, det
er rigtig flot og en god måde at
starte en kirke på i en ny bydel. Og så skal vi have gang i
en masse kulturelle aktiviteter
i sognet. Så snart at vi er kommet forbi Covid-19.." siger Malene Franklen.
Pastoren skal bo i Nordhavn
En anden vigtig opgave bliver
at få ansat en fast sognepræst,
den første i flere år. Sognets
fhv. faste præst har haft orlov
og boet i Grønland i mange
år, og derfor har der hele tiden
været vikarpræster. Men nu er
den faste stilling ledig:
"Vi har p.t. ingen præstebolig,
og den skal vi først finde et
sted i Nordhavn. Derefter kan
vi slå stillingen op. Der går
nok et år, før den nye præst er
fundet," siger Malene Franklen.

"Jeg vil tage initiativ til at holde nogle møder et sted i Nordhavn, hvor alle
er velkomne, og hvor vi f.eks. kan begynde med at planlægge et midlertidigt kirkelokale. Forleden så jeg kirkeskibet i Sydhavn, det er rigtig flot og
en god måde at starte en kirke på i en ny bydel.," siger Malene Franklen.

Lars Obels kritik
I Nordhavn Avis 4. september
stod vikarierende sognepræst i
Hans Egedes Kirke frem med en
direkte og skarp kritik af sit eget
menighedsråd med Michael Larsen som formand. Her er nogle
citater fra interviewet:
"Problemet er, at der umiddelbart ikke er nogen, der kan korrigere menighedsrådsformanden,
og så længe der ikke direkte stjæles af kassen, kommer provsti og
biskop ikke med meget andet end
anmærkninger og anbefalinger."
"Flere medlemmer af kirkens
personale er pårørende til medlemmer af menighedsrådet, og er måske mere ansat, fordi de passer
ind, end fordi de har de faglige kompetencer, der skal til. Imens har
kompetente medarbejdere søgt videre."
"Alt krudtet, som kunne gå til foredrag, aktiviteter og koncerter, går
i realiteten til at en lille gruppe kan spise sammen så tit som muligt.
Menighedsrådets arbejde kan føles som en lang kamp om, hvem der
kan spise hvad."
Fungerende menighedsrådsformand Michael Larsen svarede på kritikke, og sagde bl.a.:
"Måske skulle der nye kræfter til over hele linjen, og Lars er en dårlig
leder. Han KAN ikke lede, og lige nu er det medarbejderne, der leder
kirken. Det skal de ikke have ret til. Jeg vil derimod gerne ændre på
det og tiltrække mennesker til kirken. Men vi skal også have en præst,
som folk kan lide. Så vil menigheden vokse."
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i din mailboks

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.

18. september 2020
Svanemølleholmen vedtaget
• Et flertal i Teknik- og
Miljøudvalget har 14. september vedtaget lokalplanen for
Svanemølleholmen ved Sundkrogsgade. Der er foretaget få

ændringer efter høringsperioden. Sundkrogsagde skal dog
fortsat udvides til fire spor.
Flere partier ønskede at bevare
i hvert fald en del af Sundkrogsgade som to-sporet vej.

(Enhedslisten,
Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre
og Alternativet). Men de blev
stemt ned i udvalget af Socialdemokratiet, Konservative,
Venstre og Dansk Folkeparti.

Et forslag fra Enhedslisten,
om at flytte om på boliger og
erhvevsbyggeri, så boligerne
kunne ligge ved vandet, og
kontorerne ved Sundkrogsgade, blev også nedstemt.

Ung politiker kræver billige boliger, ligestilling og et bibliotek
I denne måned er der valg til Ungerådet i København, og Nordhavn har en kandidat, som nok er debutant, men ikke mangler visioner.
Af Marie Varming
• "Jeg går til valg på ligestilling
mellem kønnene."
Så kort kan det siges, men selv
om Johanne Folker Gamborg
kun er 12 år, kan hun godt
mærke, at kønnene ikke er lige.
"Jeg oplever det i skolen, hvor
drengene leger med drengene.
De spiller fodbold, mens pigerne
sjipper. Drenge og piger leger
sjældent sammen, og det kunne
man godt sætte fokus på," siger
hun.
Lidt akavet på rådhuset
For et par måneder siden sendte
hende mor hende et link om at
stille op til Ungerådet i København, og Johanne greb straks
chancen. Hun håber nu at blive
en af de 35 medlemmer af rådet
eller i det mindste suppleant,
men det skal nok lykkes, da
der kun er 46 kandidater i år.
Dermed skal Johanne forberede
sig på at skulle møde op på
Københavns Rådhus hver anden

onsdag og gå til politisk møde.
Men det ser hun frem til.
"Det kan selvfølgeligt godt blive
lidt akavet i starten at sidde på
rådhuset, for jeg kender ingen,
men jeg vænner mig nok til det.
Man skal i hvert fald turde sige
sin mening og ikke være for sky,"
siger Johanne Folker Gamborg,
som også bruger sin fritid på
yoga og kor.
Mangfoldighed til Nordhavn
Der er også andet – og noget
meget mere lokalt – end kønsadskillelse i skolegården, som
Johanne vil arbejde for, når hun
kommer ind på Rådhuset.
"Jeg vil gerne være med til at
formindske den sociale ulighed,
så alle har lige store chancer for
at få et godt job," siger Johanne,
som flyttede til Nordhavn med
sin mor i februar og altså har
boet i bydelen godt et halvt år.
"Der er meget dyre boliger herude, og der er ikke ret mange
mennesker, som ikke har mange
penge. På den måde mister vi

mangfoldigheden," siger hun og
kigger sig omkring på Gøteborg
Plads.
"Jeg tror, vores lejlighed er en af
de billigste herude, og der burde
være mange flere af den slags.
Man burde sætte huslejen ned
og i det hele taget gøre det mere
spændende for alle at være herude."
Et bibliotek!
Johanne kan da også lynhurtigt
fortælle, hvad det første, hun
ville gøre, var:
"Der burde være et bibliotek
herude. Det savner jeg selv. Der
kunne i det hele taget godt være
flere kulturelle tilbud, så det hele
ikke bare er cafeer og restauranter. Der kunne godt være flere
legepladser og festivaler til børn
og unge. Det ville gøre det endnu
sjovere at være her."
Man kunne tro, at Johanne bruger sit kandidatur til at blive politiker i en større sammenhæng
en dag, men det er faktisk ikke
tilfældet.

Nyhed

Hvad er Ungerådet?

"Jeg vil ikke være politiker, for så
skal man hele tiden være på. Jeg
vil også have tid til at være sammen med mine børn."

I stedet planlægger den ambitiøse 12-årig at blive enten advokat eller underviser inden for
pædagogik.

Målet med Ungeråd KBH er at
sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i
den demokratiske proces og er
med til at kvalificere de politiske beslutninger,. Ungerådet
og politikerne samarbejder og
at bringe de unges viden, idéer
og behov i spil. Hvert år kan
Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle op til fire sager. Ungerådet består af 35 medlemmer og
15 suppleanter i alderen 12-20
år med bopæl i Københavns
Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen. Ungeråd
KBH er kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse
interesser.
Der er valg til Ungerådet 23.
september. Man kan stemme
ved hjælp af sit CPR-nummer,
hvis man bor i Københavns
Kommune og er mellem 12 og
20 år. (www.ungeraad.kk.dk)

Nordhavn Apotek

på apoteket

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

Kapsler
30 stk.

14000
Pr. stk. 4,67

Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:

Colpermin® Naturlægemiddel

Colpermin er et naturlægemiddel indiceret til voksne, unge og børn fra 8 år til symptomatisk lindring af mindre kramper i mave-tarm-kanalen, flatulens og abdominalsmerter, især
hos patienter med irritabelt tarmsyndrom.
Colpermin hårde enterokapsler. Pakningsstørrelse 30 stk. Læs omhyggeligt indlægssedlen. Indikation: Naturlægemiddel indiceret til voksne, unge og børn fra 8 år til symptomatisk lindring af
mindre kramper i mave-tarm-kanalen, flatulens og abdominalsmerter, især hos patienter med irritabelt tarmsyndrom. Dosering: Voksne og ældre personer: 1-2 kapsler (svarende til 0,2-0,4 ml
pebermynteolie) tre gange om dagen. Unge fra 12-17 år: 1 kapsel (svarende til 0,2 ml pebermynteolie) tre gange om dagen. Børn fra 8-11 år: 1 kapsel (svarende til 0,2 ml pebermynteolie) 2 gange om
dagen. Børn under 8 år: Af sikkerhedshensyn, er Colpermin kontraindiceret til børn under 8 år. I perioder, hvor symptomerne er mere vedvarende, kan indtagelse af Colpermin fortsættes, men ikke
længere end 3 måneder pr. kur. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for pebermynteolie, mentol eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Overfølsomhed overfor jordnødeolie eller soja.
Colpermin kapsler indeholder jordnødeolie og må ikke tages af patienter med kendt allergi over for jordnødder. Renset jordnødeolie kan indeholde jordnødprotein.Ph. Eur. Indeholder ingen prøve for
restprotein. Fordi der er en mulighed sammenhæng mellem allergi over for jordnødder og allergi mod soja, bør patienter med sojaallergi undgå Colpermin. Patienter med leversygdom, cholangitis,
achlorhydri, galdesten eller andre galdesygdomme. Børn under 8 år på grund af pulegon og metofuran som findes i pebermynteolie og manglen på kliniske data i denne aldersgruppe. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Colpermin hårde enterokapsler skal synkes hele, dvs. uden at brække eller tygge dem, fordi dette vil frigive pebermynteolien for tidligt og muligvis
forårsage lokal irritation i mund og spiserør. Patienter, der allerede lider af halsbrand eller hiatushernie, oplever nogle gang en forværring af disse symptomer efter indtagels af pebermynteolie.
Behandling bør seponeres hos disse patienter.

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.

DIGITALT NABOMØDE
OM NORDHAVN
KÆRE NABOER,
Coronaen begrænser mulighederne for at mødes fysisk, men vi vil stadig
gerne fortælle jer om udviklingen i Nordhavn, høre jeres input og svare
på jeres spørgsmål. Derfor inviterer By & Havn til digitalt nabomøde om
udviklingen af Nordhavn.
Mødet vil blive afholdt som event på Facebook, og over 3 dage kommer
vi rundt om 3 forskellige temaer.
Hver dag vil der blive lagt en kort video op om dagens tema, og By & Havns
medarbejdere vil sidde klar til at svare på jeres spørgsmål og kommentarer.
Over de 3 dage samler vi løbende op på alle spørgsmål, og efterfølgende
vil en opsamling blive lagt ud på By & Havns hjemmeside.
Vel mødt!
MED VENLIG HILSEN
BY & HAVN

Deltag i nabomødet
på Facebook:
-> byoghavn.dk/nabomode

PROGRAM
ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 13-18
VELKOMMEN OG STATUS PÅ SOMMEREN 2020
Adm. direktør Anne Skovbro byder velkommen og fortæller
om den generelle udvikling i Nordhavn og om kommende
grønne byrum. By & Havns udviklingschef Per Schulze giver
en status på de blå byrum med fokus på de udfordringer,
sommeren 2020 har budt på. By & Havns medarbejdere vil
efter bedste evne svare på jeres spørgsmål, og i løbet af
eftermiddagen kommer Nærpolitiet forbi og besvarer
spørgsmål og kommentarer.

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 10-17:30
STATUS PÅ INFRASTRUKTUR
By & Havns Anlægschef Hans Vasehus giver en status på
infrastrukturen i området, og hele dagen sidder By & Havns
anlægsfolk klar til at hjælpe med at svare på jeres spørgsmål
og kommentarer om infrastrukturarbejdet i Nordhavn.

FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 10-16
VISIONEN FOR PAKHUSENE PÅ SUNDMOLEN
Ejendomsporteføljechef Annette Ingerslev viser virtuelt rundt
i de gamle pakhuse på Sundmolen og fortæller
om visionen for den kommende udvikling af bygningerne.
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Slid på de grønne kajakker
• Kajakklubben Nordhavn samarbejder med GreenKayak
om de grønne, gratis lånekajakker på spidsen af Sandkaj.
I 2019 samlede brugerne 758

kilo skrald i Nordhavns bassiner. I år er der indsamlet 314
kilo alene i juli og august.
Kajakklubben Nordhavn vil
gerne fortsætte ordningen i
2021.

18. september 2020
"Men det er klart at de mange
mennesker der har været på
kajen i år, har sat sit præg på
(mis)-brugen af udstyret m.m.
(...) Vi har måtte supplere op
med væsentlig flere veste end

tidligere, låse, pagajer, kajakker m.m og det slider lidt i
klubkassen," skriver klubben.
Udlånet for i år slutter ved udgang af september.
www.greenkayak.org.

Sussi er Månedens Nordhavner
I sidste runde af Månedens Nordhavner går diplomet til festudvalgets formand.
Af Marie Varming
• Hvis Nordhavn var til dansktop, ville den nok have sunget
”Sikken fest vi har haft nu i
nat”, for 5. september var der
bydelsvejsfest i Nordhavn, og
det var en succes.
Langt hen ad vejen er det Sussi
Anderbergs fortjeneste, for
som en af dem, der har indstillet hende til prisen, skriver:
”Sussi er idekvinden bag den
netop afholdte (og meget vellykkede) bydelsvejfest i Nordhavn, som indebar fællesspisning og efterfølgende silent
disco. Sussi har lagt mange
kræfter og tid i forarbejdet og
har trods diverse benspænd
bevaret optimismen og troen
på projektet.”
Vi er en gruppe
Komiteen var helt enig, så det
var en glad Sussi, der kunne
modtage diplomet og et gave-

kort til Original Coffee efter at
have undervist i groove fit foran Copenhagen International
School.
"Jeg er beæret over at være
blevet indstillet, for der er jo
mange, der har været med til at
planlægge festen såsom Anette
Friis Jakobsen, Janet Gervais
og Joao Velosa og Mia Otterstad. Det er os som gruppe, der
har stået for det, men fordi jeg
ikke har fuldtidsarbejde, har
jeg taget mig af detaljerne, men
de andre har været rigtig gode
til at fordele opgaverne mellem sig," siger Sussi Anderberg
taknemmeligt.
Masser af forbilleder
Det var da også en vellykket
fest, der blev holdt i Nordhavn
på trods af corona. Arrangørerne havde 90 billetter til salg,
og omkring 60 gæster dukkede
op.
"Da vi opdagede, at de sidste

ikke kom, skrev vi ud til alle,
og så kom der faktisk et par
stykker til, og pludselig var
der mange på dansegulvet,"
fortæller Sussi, som havde arrangeret silent disco – en stor
succes i Nordhavn.
"Der var en både løssluppen og
hyggelig stemning," siger Sussi
Anderberg.
Det er første gang, hun prøver
at arrangere en bydelsvejfest,
men bestemt ikke sidste.
"Jeg gør det, fordi der er så
mange, der gør noget på den
lange bane herude. Dem er jeg
altså virkelig på røven over.
Vinterbadeklubben, Madklubben, Kajakklubben, Gry og
Orly," nævner Sussi om sine
forbilleder.
”Det er dem, der gør, at jeg tør
lave en fest, og det er den slags,
der gør, at jeg elsker Nordhavn,” siger den taknemmelige
Nordhavner.

Lige direkte fra en frisk times groove fit. Nordhavn Avis fangede en glad og taknemmelig Sussi Anderberg. Foto:
Marie Varming.

Grønne områder i Nordhavn: Er 7,54 hektar meget eller lidt?
Adm. direktør Anne Skovbro fra By & Havn håber at der kommer en grundig debat om de grønne områders indretning og indhold.
• De grønne områder i Nordhavn kommer. Man kan bare
ikke se dem endnu. Og By &
Havn vil gerne være bedre til
at vise, hvad der er på vej.
Det siger adm. direktør Anne
Skovbro til Nordhavn Avis.
Hun har fulgt debatten om
Hamborg Plads i Århusgadekvarteret, hvor kritikerne
synes, at ét træ og nogle få
bede er en kende for smålig
beplantning.
"Det forstår jeg godt. Men
Århusgadekvarteret har fra
starten været planlagt som
et urbant og tæt byområde i
forlængelse af den eksisterende brokvarter. Og Hamborg
Plads er ikke en park, den skal
fungere som ankomstareal for
Big Bio og de øvrige butikker og restauranter," forklarer
Anne Skovbro.
Grønne planer
Hun bebuder at Skt. Petersborg Plads, som snart skal
indrettes lidt derfra, bliver
mere grøn. Det samme gælder Gitterparken for enden af
Sandkaj. Og nu længere man
kommer ud på Nordhavn, nu
mere vil det grønne fylde.
"Vi er jo slet ikke færdige
med at lave grønne områder,
man kan bare ikke se dem.
På Sundmolen kommer et
grønt bælte mellem husene.
På Svanemølleholmen kommer Kranparken. På Levantkaj frilægges hele kajområdet

til et langt grønt bælte. På
Ydre Nordhavn er der også sat
plads af til grønne områder, og
endelig kommer Naturpark
Nordhavn på 24 hektar, måske
suppleret med et strandområde," fortæller hun.
Grønt mellem husene
Begrebet 'grønt område' kan
dække over mange ting. Det
kan være et par træer i gården.
En lommepark mellem husene. En fodboldbane eller stor,
urørt skov og strand. Nordhavn kan i princippet rumme
alle de forskellige typer, når
bydelen er udbygget.
"Vi er f.eks. helt med på at
plante mere i gader osv. Det
skal bare være dér, hvor træerne kan overleve. Hvis der erfaglige, gode overvejelser bag,
kan mange flere steder beplantes," siger Anne Skovbro.
Grøn debat
Men samtidig mebner hun
at der er brug for meget mere
dialog og debat, før de alle de
nye grønne områder anlægges. Der er nemlig mange
dagsordener hvad angår det
grønne.
"Nogle ønsker blot noget græs
at sidde på og noget grønt
at kigge på. Andre ønsker at
sætte biodiversiteten forrest,
så natur får lov til at være sig
selv. Og så er der dem, som
synes, at der også skal være
plads til en fodboldbane", siger

Anne Skovbro, som mener at
det er meget vigtigt at finde
nogle den rigtige balance mellem alle ønskerne, før udviklingen af de grønne områder
går i gang.
By & Havn skal f.eks. snart i
gang med at planlægge Naturpark Nordhavn, som med
sine 30 hektar bliver det største sammenhængende naturområde på Nordhavn. Måske
bliver naturparken endda udvidet med 10 hektar strandområde.
Derfor vil By & Havn tsge initiativ til møder med beboere
og andre interessenter.
"Vi ønsker at komme i dialog
med en bred kreds af brugere.
Det kunne især være dejligt,
hvis flere unge mennesker vil
deltage i debatten. Det er dem,
som skal have gavn af den i
fremtiden," siger hun.

Et af de kommende grønne byrum bliver langs Levantkaj, som i den oprindelige masterplan er udlagt til et område i stil med Islands Brygge. (Illustration: Entasis/By & Havn).

Planlagte grønne byrum og områder i Nordhavn
Park ved Gittervej 			
Århusgadekvarteret ca. 		
Byrum Sundmolen ca. 		
Byrum Svanemølleholm ca. 		
Kranparken på Svanemølleholm ca.
Levantkaj ca. 			
Evt. strandområde ved naturpark ca.
Byrum Ydre Nordhavn ca. 		
Naturpark Nordhavn ink. søerne ca.

4.000 kvm.
5.000 kvm.
10.000 kvm.
6.000 kvm.
9.000 kvm.
70.000 kvm.
100.000 kvm.
250.000 kvm.
300.000 kvm.

Hvor meget i forhold til andre grønne områder?
Det kan ikke ses endnu, men Nordhavn komer til at måle sig godt med
andre bydele, hvad angår grønne områder. De ligger bare ikke lige i det
meget urbane Århusgadekvarter, siger Anne Skovbro. (Foto: By & Havn).

I alt grønne områder i Nordhavn:
Østre Anlæg: 			
Fælledparken: 			
Amager Fælled: 			
Jægersborg Dyrehave inkl Jægersborg Hegn:

75,4 hektar
12,2 hektar
59,0 hektar
221 hektar
1.225 hektar		
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"Nordhavn er jo et område under udvikling, og det minder lidt
om Carlsberg Byen, som jeg kender fra mit arbejde som leder i
Indre By," forklarer han. 			
MAV

Er SUV-manden fundet?

Nærpolitiet får ny leder
• Leder af nærpolitiet, Jonas Wybrandt, har fået nyt job i lufthavnen. Den nye mand på posten er Thomas Ahlburg, og han
kommer fra… lufthavnen.
Nordhavns beboere har nok vænnet sig til at møde Jonas Wybrandt til møder eller i gadebilledet, men den vellidte sherif er
blevet skiftet ud 1. september. I stedet kommer Thomas Ahlburg,
og selv om han lige kommer fra et halvt års arbejde i Københavns
Lufthavn, så har han stor erfaring med nærpolitiets arbejde.
"Jeg ville gerne tilbage til nærpolitiet, for det er tryghedsskabende, og forebyggende arbejde er spændende," siger han.
Nordhavn er ganske vist et nyt område for ham, men han har
været vagthavende på Station Bellahøj og leder af nærpolitiet i
Indre By, så han kender København ret godt.
"Og så er jeg vokset op på Frederiksberg og har været ansat i Københavns Politi i mere end 20 år," tilføjer han.
I starten var det blandt andet i færdselsafdelingen, hvor han
blandt andet var med til at patruljere Københavns Havn til søs.
"Dengang sejlede vi fra Sluseholmen til Langelinje, og der var et
helt andet liv i Nordhavn. Vi fokuserede også mest på de sejlende
dengang, for dengang var der stort set ingen badende," forklarer
Thomas Ahlburg.
Selv om han ikke kender Nordhavn godt, så kender han noget,
der minder om det.

• Fredag aften 11. september anholdt politiet en 36-årig mand,
som nu er sigtet for hærværk imod én bil. Men politiet efterforsker, om han kan stå bag mange andre sager om hærværk imod
dyre SUV-biler i Nordhavn og på Østerbro.
Anholdelsen skete i området omkring J.E. Ohlssonsgade på
Østerbro. En borger opdagede manden, mens han var i gang med
at ridse bilen. Borgeren anråbte sammen med sin partner manden, som løb fra stedet. Det lykkedes dog parret at finde og tilbageholde manden, indtil en patrulje ankom. Den opmærksomme
borger er nu indstillet til dusør.
Den mobile politistation var tirsdag aften til stede på J.E. Ohlsens Gade fra kl. 17-20, og en række beboere var forbi for at høre
om politiets arbejde i området.
Den 36-årige er sigtet, men ikke varetægtsfængslet, og manden
har hverken erklæret sig skyldig eller ikke skyldig i sigtelsen.
Ifølge Ekstrabladet er manden tidligere blevet filmet af et kamera
opsat i en privat bil, som belv ridset på siderne med en skarp
genstand. Over 50 andre biler er blevet ridset på samme måde på
Østerbro og i Nordhavn. Næsten alle bilerne er dyre SUV-biler.
Manden skulle angevligt været ansat på Københavns Universitet
som klimaforsker, og på sociale medier betegner han sig selv som
'klimatosse'. Disse oplysninger er dog ikke bekræftet.

300 til piratfest
• Natten til søndag 13. september fandt politiet en fest med
mindst 300 deltagere i en hal i Nordhavn. Arrangøren blev sigtet
for overtrædelse af forsamlingsforbuddet samt overtrædelse af
restaurationsloven (manglende bevilling).
Politiet standsede festen og sendte deltagerne derfra. Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor festen præcis foregik.

Redmolen ændrer navn
• Pensionsselskabet PFA, som står for byggeriet på Redmolen,
har besluttet at ændre navnet sit byggeprojekt fra 'Redmolen' til
'Nordø'.
"Med navnet Nordø får vi nu på fineste vis forenet den unikke
placering med områdets udtryk, kultur og historie,” siger Mikael
Fogemann, Head of Nordic Real Estate hos PFA.
PFA politianmeldte i marts byggefirmaerne V2C og WR Entreprise, fordi V2C havde forsøgt at få entreprenører til at indgå
ulovlige aftaler i forbindelse med projektet. Fire personer blev i
juni sigtet for bestikkelse for i alt omkring 6 mio. kroner.
PFA oplyser til Licitationen - Byggeriets Dagblad, at navneændringen har været i gang over en længere periode, og ikke har
noget at gøre med bestikkelsessagen.
Nordø har et byggeareal på 55.000 kvm. og består af fem store
byggefelter. Her skal der over de kommende år opføres 115 energivenlige boliger, ca. 300 hotelværelser samt to store kontorejendomme.
De 115 boliger bliver sat til salg i slutningen af oktober. Erhvervsejendommene vil blive udlejet. Forventningen på nuværende
tidspunkt er, at Nordø vil stå færdig omkring 2023.

Nyt hotel i Nordhavn bliver også for naboerne
Normalt kender man ikke ret meget til de hoteller, der ligger i ens eget nabolag. Det vil Comwell i Nordhavn gøre op med. Der er nemlig åbne døre og kaffe på kanden.
Af Marie Varming.
• Spunsplader, muddervand,
arbejdssko og gravkøer er
snart fortid på det stykke, der
ligger mellem metroen, Sundkrogsgade og de to kommende
veje; Alexandriagade og Istanbulgade. Her kommer Nordhavns nye hotel, Comwell
Portside, nemlig til at åbne
dørene om et halvt års tid.
Der er dog et stykke vej endnu.
Man kan for eksempel ikke se
endnu, at bygningen visuelt vil
blive 'spist' oppefra, nedefra og
indefra af grønne planter, eller
at det store hotelkøkken, som
kommer til at ligge centralt i
bygningens stueetage, får kighuller ned fra hotellets gårdhaver på første sal.
Nu vi er i hotellets stueetage,
som hoteldirektør Chren Villander Thomsen viser Nordhavn Avis rundt i, så er det her,
Nordhavns beboere formentligt får mest at gøre.
"Alle er velkomne til at komme
her og arbejde eller for eksempel holde et hurtigt møde," siger den 46-årige direktør, som
er klar til snart at åbne det 18.
hotel i Comwell-kæden.

"Det vil være en kande kaffe
og noget vand og juice, man
bare kan tage af, og jeg kommer ikke til at gå og opkræve
en 20’er for det hele. Det er en
del af vores gratis co-workingkoncept," siger han.

Jeg vil gerne skabe liv i lobbyen,
og hvis jeg kan få naboerne til
at komme her og sidde, giver
det den stemning, vi ønsker på
hotellet," siger Chren Villander
Thomsen

Liv i lobbyen
Faktisk er det helt almindelig
standard på alle Comwellhoteller, at der er et så åbent coworkingsted, som også områdets beboere kan bruge.

"Det er netop pointen. Jeg vil
gerne skabe liv i lobbyen, og
hvis jeg kan få naboerne til at
komme her og sidde, giver det
den stemning, vi ønsker på
hotellet," siger Chren Villander Thomsen, som dog også
har faciliteter til at huse store
events som konferencer, møder og fester på hotellet.
Intet gemt i baglokalet
Et helt gratis 'kontor i byen'
er ikke det eneste, Nordhavns
beboere får ud af hotellet.
Der kommer nemlig også en
restaurant med mulighed for
udeservering på det fire meter brede boardwalk, som lige
nu har metroen som udsigt og
Øresund.
"Den fulde udsigt får vi desværre ikke lov til at beholde,
for der kommer en bygning
imellem, men vi bliver den
højeste," siger Chren Vilander
Thomsen, hvis hotel får seks
etager og 484 værelser.
Restaurant for 400
Han håber også, at områdets
beboere vil være flittige gæster
i restauranten, som kommer
til at kunne have mere end 400

spisende gæster ad gangen.
Ligesom det store køkken er
åbent for kig fra gårdhaverne
ovenpå, kommer kokkene
også til at stå fremme i restauranten i et åbent køkken for at
give de spisende et kig ind.
"Vores gæster kommer til at
opleve et synligt personale i
både restauranten og receptionen. De skal ikke gemme sig i
baglokaler eller bag en skranke," siger direktøren.
Åbningsdagen er fastsat til 11.
januar 2021, men der kommer
ingen fest på dagen.
"Det gør man normalt ikke i
hotelbranchen, for det er altid
sådan med en hotelåbning, at
den første gæst går ind i det
øjeblik, den sidste håndværker går ud af bagdøren," griner Chren Vilander Thomsen,
som dog lover, at der kommer
mange andre festlige begivenheder for naboer og samarbejdspartnere.
Arrangementet til Åben Festival 12. september blev nemlig
meget hurtigt udsolgt blandt
Nordhavns beboere.
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Action og adventure stjæler billedet fra de gode intentioner
Titel: Lovecraft Country. Serieskaber: Misha Green. Skuespillere: Jurnee Smollett, Jonathan Majors, Aunjanue Ellis, Courtney B. Vance.
Varighed: 5 episoder a 60 minutter. Premiere: 17. august.

Plottet i HBO-serien Lovecraft Country minder desværre om så mange andre letvægtige action-adventure-serier, men vinder på kunstneriske virkemidler og et racepolitisk opråb.
• Genren bliver bestemt som
horror og drama, men horroren er trods frådende monstre
en børnefilm i forhold til eksempelvis Peter Jacksons splattere, italienske zombiefilm fra
70’erne eller slasherfilm som
'Fredag den 13'.-serien. Dramaet foregår til mestendels
mellem de onde hvide og de
gode sorte, lidt ungdomslooove og en familiehistorie.
Psykologisk er det her ikke
Martin Scorsese, venner.
Og alligevel falder man for serien i begyndelsen. Chicagos
gader i 50’erne er fuld af blinkende neon, smukke biler og
fede blueskoncerter i de sortes
distrikt. Atticus Freeman, spil-

let af Jonathan Majors kendt
fra Sundance-indie-successen
'The Last Black Man in San
Francisco', kommer hjem fra
Korea-krigen, hvor han har
en ond drøm om kæmpemonstre og UFO’er, eller er det
drømme? - for at finde et brev
fra sin far - en invitation om
at komme til Massachusetts
for at grave i familiens historie. I Chicago møder han sin
smukke gamle veninde Leti,
spillet af Jurnee Smollett, og
hans onkel George Freeman,
der i bedste 'Green Book'-stil,
du ved Oscar-vinderen, er ved
at skrive en guidebog til, hvor
sorte kan opholde sig.
Sammen tager de på et roadtrip, men snart bliver rejsen

til biljagter, skyderier og en
mødet med en ond sekt på et
gammelt slot beboet af hvide
racister. Lyder det som en plat
roman, så er svaret ja - læs du
hellere H.P. Lovecraft med det
in mente, at den store horrorforfatter var en gemen racist,
der nu fortjener at få igen.
Og heri ligger seriens egentlige raison d'etre: Hyldesten
til de sorte med øje for de store
kunstnere.
Undervejs spilles der stemningsfuld musik fra 50’erne
som Etta James, Nina Simone,
Sarah Vaughan, Sister Rosetta
Tharpe, alle fantastiske kvindelige sangere fra en musikalsk
mere ærlig tid, men vi slipper

SUDOKU
Very Hard

9 8
3
7
3 2
7

6 1
9
3 7

Previous solution - Tough

6
4
1
7
2
3
9
8
5

9 1
3
1 6

9
8 2

1

7
9
5 2

6

The solutions will be published here in the next issue.

© 2020 Syndicated Puzzles

4

Og alt imens roadtrippet bliver
til et mareridt, er der fundet
plads til spoken word-passager
af forfatteren James Baldwin,
der for nylig fik sit egen sublime dokumentar 'I am not
your negro', der blev anmeldt
her i bladet, og så soul-poeten
Gil Scott-Heron, der er blevet
kaldt de sortes svar på Bob
Dylan. Man tror jo nærmest,
det er en kunstserie?
Problemet er bare, at vi har set
plottet 100 gange før og mest
positivt er, at helt unge ge-

nerationer kan få pakket den
amerikanske racehistorie end i
action og spænding.
Vores lille hold bestående af
Atticus, hans smukke flirt og
hans onkel, ankommer til en
sundown town, det vil sige,
at sorte kan blive slået ihjel
af myndighederne efter solnedgang, og så bliver de ellers
jagtet af hvide sheriffer, der til
gengæld får på puklen af store
monstre i en skov, og efter et
par biljagter ender vi hos en
gammel hvide slægt af racister,
der har at gøre med Freemans
familiehistorie.

spænding, vi ved jo godt, at de
onde i sidste ende får på puklen), end det er egentlig horror.
Skal der være splat, så lad der
være splat. Den der puritanske middle of the road-tilgang
til genren er simpelthen ikke
farverig, endsige modig nok
til at en ægte horror-entusiast
holder hele vejen. Horrorfilm
er bedst, når de er værst.
Serien er hverken god eller dårlig nok til at kunne ret meget,
med undtagelse af skildringen
af Chicago og den lejlighedsvise gode musik.
		
Anders Højberg

Det er mere action og popcorn-spænding (spænding og

3 HURTIGE FILMNYHEDER

No. 258

2

så heller ikke for tidsmæssigt
malplacerede kunstnere som
Brockhampton og Tyler the
Creator, men fint nok at hylde
de nye også.
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Guldløve til Zhao

Venedig film Festival fra 1932 er en af verdens ældste ,og en af dem anmeldere og filmindkøbere
holder godt øje med. I år løb Chloé Zhaos 'Nomadland' med sejren. Første gang en kvindelig
instruktør vinder prisen i 10 år, skriver Filmmagasinet Ekko. 'Nomadland' er en roadmovie med
Frances McDormand og handler om en kvinde, der forlader sin lille provinsby som følge af et
økonomisk kollaps og bringer hende ud af det konventionelle samfunds trummerum.

Winslet fortryder

To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.

"Det er fucking skammeligt. Og jeg er nødt til at tage ansvar for det faktum, at jeg arbejdede med
dem begge", lyder det fra stjernen Kate Winslet, ifølge en artikel på Soundvenue.com. Hun tager
dermed afstand fra sit samarbejde med instruktørerne Roman Polanski og Woody Allen. Polanski blev i 70’erne dømt for voldtægt, mens Allen er anklaget for det samme. Winslet spillede med
i Allens 'Wonder Wheel' fra 2017 og Polanskis 'Carnage' fra 2011.

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org

Sonja Sander er død

If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

Barnestjernen Sonia Sander er død 61 år gammel efter et slagtilfælde. Hun blev kendt fra DRserien 'Sonja fra Saxogade', der er fra 1968. Serien handler om en lille pige med briller, der bliver
domineret af hendes mor, spillet af Jytte Abildstrøm. Sonja klarer sig på Vesterbro takket være
mod og ord. Hun blev bisat på Islands Brygge.

11/ KULTUR / GODT LIV
Toldboden lukket
•
Restaurant
Toldboden
lukkede 13. september i sin nuværende form, efter 10 års drift
på havnefronten.
"Det har været en utrolig

svær beslutning. Men den nuværende situation tvinger os
til at lukke Toldboden i sin
nuværende form og sadle om,
hvis vi fortsat vil overleve,"
skriver Toldboden på face-

book.
Toldboden genåbner til foråret
med et "helt nyt og spændende
koncept" som afsløres om kort
tid.
Toldbodens adm. direktør er

Jesper Julian Møller, og restauranten er en del af et holdingselskab som også driver bl.a.
Storms Pakhus, Street Food
District og Julian Catering.

An unconventional take on sports day 2020 at KPG
Summer vacation is over and the schools are ready to welcome their students into the new normal. Schools everywhere are trying to keep up with their routine yet following the Covid regulations. To strike a balance between the two is not complimenting in every situation.
By students of Københavns
Private Gymnasium (KPG):
Zeynep Subasi, Malak AbdelAl, Yasmin Akalai, Sabrina
Ibrahim, Aida Gogenur, Hanin
Ayad
•
Kobenhavns Privat
Gymnasium (KPG), situated
close to Nordhavn, attempted
a fresh take on their sports day
this year. Instead of having
a day with multiple sporting
actitivites and tournaments,
KPG decided to give opportunity to its students to show
case their talents while enjoying challenges in a competitive
setting.
The day, 28th August was designed to spread awareness
about the importance of psychical activity, but also contributed to strengthen team
building spirit among the students. Students were assigned
to choose and join 4 different
conceptual teams of Drama,
Dance, History, and Science/
Math.
Learning to know each other
Zeynep was happily surprised
with the idea.
"Freedom to choose any of the
above team gave me an opportunity to do my best in the field
of my interest. The day, was

of course very different from
my previous experiences, because in my previous school,
on sports day we would play
games, such as football and
dodge ball, etc." Zeynep explains.
"The focus was not just to play
sport but to know each other.
There is nothing like a great variety of fun and exciting events
to bring us all together. All the
activities were chosen thoughtfully where social distancing
came naturally. "
Exploring the local hood
History team for example,
went for a scavenger hunt with
a map. Aida described it as an
experience exploring Nordhavn and Østerport.
"My group went running
around the region exploring
history in the places that surround us. It’s a perfect example
of an activity that is educational and kept us on our toes
all day."
Acitve Teachers
Sabrina was a part of the dance
team, were she learnt about
Spanish dance and rhythm.
"I could see the connection between dancing and staying active. I thoroughly enjoyed the
experience," Sabrina says.

The teachers were very active
on the sports day. Not just motivating but also participating
yet making sure that everything was being done under
proper guidelines.
There was a lot of coordination
among the teachers who were
on the field with the students
and the ones who stayed back
at the school. Yasmin felt more
connected with her teachers as they were participating
with her in similar activities,
"I could see all of us having so
much fun," Yasmin says.
Arranging sports day under
covid restrictions is not just
a positive step to accpet the
new normal, but also a way to
strengthen student community
at KPG. Overall, the school is
appreciated for conducting
sports day while respecting the
restrictions of the pandemic.

LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of creative writing using the practical tools
of Journalism. Enquiries and
more information: visit www.
Lcen.dk or write to:
learningcentredk@gmail.com

Yasmin felt more connected with her teachers as they were participating with her in similar activities, "I could see
all of us having so much fun," Yasmin says.

Resultatet af valgforsamlingsmødet d. 15. sep. i Hans Egedes Sogn
Følgende blev valgt -l menighedsrådet:
Malene Franklen
Ole Hansen
Maria Horn Rasmussen
Else Steenberg
Tobias Simonsen
Svend Ulstrup
Narine Khachatryan
Michael Larsen
Max Genske
CharloEe Frølund Hansen
Følgende blev valgt som stedfortræder:
Malene Nielsen
Oddur Hansen
Anne Hjulkjær
Claus Knudsen
Lone Machenhauer
Der gøres opmærksom på at der senest d. 13. oktober 2020 kl. 18.00 - 19.00
i menighedssalen kan aﬂeveres en kandidatliste, hvorved der udløses afstemningsvalg
Der skal vælges 10 medlemmer Ml menighedsrådet. Der skal være 10 sMllere for listen.
FunkMonsperioden for menighedsrådet er 2 år. Kandidatlisten skal være udarbejdet
"The focus was not just to play sport but to know each other. There is nothing like a great variety of fun and exciting events to bring us all together," Zeynep explains.

på en af kirkeministeriet godkendt blanket.

KAAS & MARKSØ
Ejendomsmægler & Valuar MDE

Pakhus 11

Dampfærgevej 2A

2100 København Ø

45790005

www.k-m.dk

Hos KAAS & MARKSØ er der altid en
voksen til stede …!
Hvis din bolig fortjener lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde, så vil vi gerne hjælpe dig med at sælge den. Vi er på din side
og har speciale i at sælge lejligheder og rækkehuse på vandsiden af
Kalkbrænderihavnsgade fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Når KAAS & MARKSØ fremviser, holder åbent hus eller forhandler pris
på dine vegne, er der ALTID ’en voksen til stede’ – det giver dig
tryghed for, at salgsarbejdet bliver professionelt håndteret.
Med venlig hilsen

Lars Kaas

Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Fra Langelinie Allé til Nordhavn

