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Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

En ny liste stiller op til menighedsrådsvalget 19. marts i Hans Egedes Sogn, som
Nordhavn hører til. Sognets Liste har både
opstillere fra Østerbro og Nordhavn, og
ønsker at kirken i Vardegade bliver mere
synlig og kendt i Nordhavn. Der skal også
skabes et bedre arbejdsklima i kirken, hvor
præsten har haft orlov i tolv år og organisten har sagt op.

Tillykke med din nye bolig…
DIN ANNONCE HER

Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

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

Bestil inden
1. april og få

20%

2 x 84 forside
800,excl. moms

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

VELKOMMEN

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

GardinExperten
etabl.1977

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

Vi sælger Nordhavn
SOLGT

Helsinkigade 29, 4/5. tv.

SOLGT

Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. tv.

SOLGT

Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 1.

SOLGT

Helsinkigade 29, 13/14. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. th.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 2/3. tv.

– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 7. th.
– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 7. tv.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4, 2150 Nordhavn

4358 2100

nordhavn@mailreal.dk
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Kampvalg i Nordhavns kirkesogn
Helt usædvanligt er der kampvalg til Menighedsrådet i Hans Egedes Sogn, som Nordhavn hører ind under.
En ny gruppe med flere Nordhavnsbeboere stiller op for at udvikle kirkearbejdet i Hans Egedes Kirke i Vardegade. De vil også begynde at planlægge en ny kirke i Nordhavn
• To af opstillerne er Malene
Franklen (Sandkaj) og Selma
Ranghamar (Murmanskgade).
De er begge blevet opfordret
til at stille op på en ny liste
til Menighedsrådsvalget, som
finder sted 19. marts.
Dermed skal vælgerne enten
stemme på en liste med nogle
af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, eller på den
nye 'Sognets Liste' med friske
medlemmer.
Kampvalget kommer efter at
der længe har værete interne
problemer i menigheden.
Hans Egedes Kirke har ikke
nogen fungerende præst, da
den fastansatte præst har haft
orlov i tolv år.
Menighedsrådet har ansat en

lang række vikarpræster på
korte kontrakter. Organisten
har sagt op, og to andre medarbejdere er eller har været
langtidssygemeldte.
Der er intet konfirmationshold i år, og kirkebogen og
personregistrering varetages
af en anden kirke.
Valget udsat
Efter planen skulle der have
været valg til menighedsrådet
i Hans Egedes Kirke sidste år.
Men flere af de nuværende
medlemmer af menighedsrådet bor i dag uden for sognet,
og skal 'løse sognebånd' for
at kunne genopstille. Og det
kan de ikke, så længe kirken er
uden præst.
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I september måned besluttede
biskoppen for Københavns
Stift at udsætte valget til 19.
marts i år.
Vi vil se fremad
"Noget har ikke fungeret optimalt i Hans Egedes Kirke.
Nu skal der nye kræfter og nye
øjne til," siger Malene Franklen.
Hun vil arbejde for at øge
kendskabet til kirken i Nordhavn. Og væer med til at planlægge en eventuel ny kirke i
Nordhavn.
"Vi er en ny gruppe som har en
masse ideer. Vi vil arbejde sobert og neutralt, og se fremad i
stedet for at grave i gamle konflikter".
De færreste kender kirken
Kirken er også hjemsted for
den færøske kirke i København, og som færing føler Selma Ranghamar det naturligt
at stille op.
"Den færøske kirke har sin
egen præst, og et godt fællesskab. Det jeg kunne ønske, var
at der kom mere samarbejde
og fælles arrangementer med
Hans Egedes Kirke og dets
menighedsråd. Og så skal vi
åbne
Nordhavnsbeboernes
øjne for at vi hører til i kirken.

"Noget har ikke fungeret optimalt i Hans Egedes Kirke. Nu skal der nye kræfter og nye øjne til," siger Selma Ranghamar
og Malene Franklen.

Jeg tror at de færreste i Nordhavn kender den," siger hun.
Ny præst
De to Nordhavnere ønsker at
det nye menighedsråd straks
går igang med at ansætte en
vikarpræst i en kontrakt, som
er så lang som muligt. Perso-

naleproblemerne i kirken skal
løses.
"Endelig skal vi gøre kirken
synlig i Nordhavn, og arbejde
for en ny kirke i Nordhavn."
Selma Ranghamar og Malene
Franklen ønsker også en gennemgang af selve kirkebygningen, så der kan søges penge

til eventuelle vedligeholdelsesopgaver.
"Det er en hyggelig, varm og
indbydende kirke. Og det skal
den også være fremover," siger
Selma Ranghamar.

Oplag		
3000
Årgang		
1
Tryk		
Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Distribution
Bydelsaviserne
Omdeling		
Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn og
		
nabokvarterer ud til Langelinie,
		Strandboulevarden, Svanemøllehavnen
Hent en avis

Havnekulturkontoret, Meny, Himmel og Hav

Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.nordhavn-avis.dk
Read all articles in english at our website www.nordhavn-avis.dk
Udgivelsesdage 2019

10 januar
24 januar
7 februar
21 februar
7 marts
21 marts
4 april
18 april
2 maj
16 maj
8 august
22 august
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december

Hans Egedes Kirke er fra 1921. Den færøske kirke i Danmark hører også til her,
og har sin egen præst. (Foto: Wikimedia).

Hans Egedes Sogn har 5694 folkekirkemedlemmer ud af 9182 indbyggere.
I 2018 havde kirken 13 dåbshandlinger, 9 konfirmerede, 5 vielser og 23 begravelser. (Kilde: Sogn.dk)

Nyvalg til menighedsrådet
i Hans Egedes Sogn:
Tirsdag 19. marts 2019 Kl. 09.00 til kl. 20.00
Afstemning sker i kirkens tilstødende menighedslokaler, Vardegade 14, 2100 København Ø.
For at kunne stemme, skal vælgerne kunne legitimere sig, f. eks ved oplysning af navn, adresse og fødselsdato eller via sundhedskort.
Beboerne i sognet, der er medlemmer af Folkekirken samt sognebåndsløsere, som har flyttet sine parlamentariske rettigheder fra sit
bopælssogn til Hans Egedes Sogn, modtager valgkort i e-boks, hvorfra valgkortet kan udskrives.
Vælgere, som er fritaget for digital kommunikation, modtager valgkort med almindeligt brev.
Der kan brevstemmes hos
Borgerservice
Nyropsgade 7
1602 København V. Frem til og med 15. marts.
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Vindmølleplaner
• Energiselskabet HOFOR har
netop fået tilladelse af Energistyrelsen til at undersøge, om
der kan etableres to havmølleparker i Øresund. Den ene

ved Nordre Flint, 12 kilometer
øst for København. Den anden
ved Aflandshage, 10 kilometer
fra Amagers sydspids.
De to parker kan opføres i perioden 2023-24. Vindmøllerne

ved Nordre Flint vil kunne ses
fra Nordhavn. Her skal der stå
op til 16 møller på op til 220
meters højde.
Møllerne vil være omfattet
af Køberetsordningen i VE-

loven, og mindst 20 procent
af ejerskabet til havmøllerne
forventes at blive udbudt til
lokale borgere og andre interesserede.

Nu kommer fodboldbanen
FC Nordhavn er meget snart klar til at invitere til fodbold på byggegrunden i Calaisgade. Klubben forventer at grusbanen er anlagt i denne måned
• FC Nordhavn havde i gennem Kultur Østerbro fået et
tilbud fra en entreprenør, som
for få uger siden sprang fra.
Det betyder, at FC Nordhavn
nu selv skal ud og skaffe grus,
hegn mm., samt finde en entreprenør til projektet.
Men drømmen om fodbold i
Århusgadekvarteret kommer
alligevel til virkelighed meget
snart.
" Vi har endnu ikke fundet en
entreprenør. Men jeg håber på,
at vi er klar i marts," siger Tobias Schiermacher, formand
for FC Nordhavn.
Elitespillere
FC Nordhavn blev stiftet i 2017
af en gruppe venner i 20 års
alderen. De fleste har spillet
elitefodbold i mange år, men
ønskede at trappe lidt ned.
"Flere af os har fået travlt med
job eller studier, og så bliver man måske lidt træt af at
træne på topniveau hver dag,
uden at være sikker på at blive
sat på holdet i weekenden. Nu
spiller vi mere for sjov. Men
på et højt niveau, og vi vil stadig vinde," siger Tobias Schiermacher.
I dag har FC Nordhavn tre seniorhold som træner og spiller
hjemmekampe på Ryparken
Stadion. Om vinteren spilles
der futsal, og her er holdet helt
fremme i finalerunden til oprykning til landets næstbedste
række.
Lokal klub for alle
Som bekendt bliver fodboldbanen midlertidig, foreløbig
indtil sommer, hvor det er
planen at der skal starte et
byggeri. Af samme grund investerer FC Nordhavn ikke i

kunstgræs eller rullegræs.
Men grusbanen bliver alligevel klubbens første bane i selve
Nordhavn, og det skal udnyttes optimalt. Både børn, unge
og seniorer af begge køn skal
inviteres ned til boldspil i Calaisgade, så klubben kan blive
Nordhavns rigtige, lokale fodboldklub.
"Så snart banen er her og målene er sat op, vil vi invitere
hele bydelen ned til fodbold.
Vi er klar med trænere, som
kan starte de første børneog ungdomshold op. Hvis en
gruppe damer eller herrer vil
starte et seniorhold, er vi også
klar til det. Vi vil være en klub
fra de yngste til de ældste".
Selv om det første træningsanlæg bliver simpelt, og midlertidigt, har klubben store fremtidsplaner.
"På kort sigt vil vi selvfølgelig gøre alt for at finde en ny
midlertidig bane i Nordhavn,
i samarbejde med Kultur Ø på
Østerbro samt By & Havn. Når
vi først får en børne- og ungdomsafdeling op at stå, vil det
jo være tydeligt, at behovet for
en lokal bane er der".
Permanent anlæg
Samtidig er klubben på udkig
efter et sted hvor den kan etablere et permanent træningsanlæg, eller i hvert fald et anlæg,
som kan blive liggende i nogle
år.
"Der er jo masser af plads til
det længere ude på Nordhavn.
Men desværre må vi ikke
drive en forening for børn
og unge udenfor indre Nordhavn. Det skyldes mangelen
på lokalplaner og sikre trafikforbindelser."
"Der er ellers en perfekt grund

Futsalholdet efter en kamp i denne vintertsæson. FC Nordhavns førstehold er
lige nu tæt på at kvalificere sig til landets næstbedste række, og spiller playoffkamp på lørdag mod FH Sat A. (Foto: FC Nordhavn)

"Så snart banen er her og målene er sat op, vil vi invitere hele bydelen ned til fodbold," siger formand for FC Nordhavn, Tobias Schiermacher. "Vi er klar med
trænere, som kan starte de første børne- og ungdomshold op. Hvis en gruppe damer eller herrer vil starte et senior- eller oldboys hold, er vi også klar til det."

ude ved Sundkrogsgade, hvor
der allerede er græs... Men
hvis vi kan få en anden tom
byggegrund her i nærheden
af Århusgadekvarteret, vil det
også være helt perfekt. Vi kan
flytte grusbanen og containeren på kort tid."
Futsal hos CIS
Udover den udendørs bane i
Calaisgade har FC Nordhavn
nu fået indendørs spilletid i en
af sportshallerne på Copenhagen International School
(CIS), om aftenen mandage og

onsdage. Dog først efter klokken 19.
"Det er en fantastisk dejlig hal
og vi ville meget gerne lave
børne- og ungdomstræning
der. Men det bliver måske lidt
sent for de mindste, når vi
først kan komme til efter klokken 19."
Spændende slutspil
De unge og tidligere elitespillere på FC Nordhavns førstehold er lige nu tæt på at
kvalificere sig til landets næstbedste række i Futsal (inden-

dørs fodbold).
"Vi skal spille playoff-kamp på
lørdag mod FH Sat A. Vinder
vi denne kamp, skal vi spille
finalekamp 16. marts," siger
Tobias.
De tre seniorhold starter udendørssæsonen op 29. marts, og
har efterfølgende kampe hver
weekend.
"Udover det, har vi også nogle
vigtige knald-eller-fald-kampe i kvalifikationen til DBU
Pokaltuneringen, hvor vi sidste år nåede hele vejen til 3.
runde. Her tabte vi desværre

til
Danmarksserieholdet
Fremad Valby på Valby Stadion".
Nordhavn Avis vil fremover
bringe kampresultater og stillinger for FC Nordhavn.
Finalekampen i futsal bliver
spillet lørdag 9. marts kl. 13.15
i Sundbyøster Hal 2.
Web: www.fcnordhavn.dk
Facebook: fcnordhavn
Instagram: fc_nordhavn/

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

Tilbud på privat- og erhvervsrengøring

Rengøring og godt arbejdsmiljø

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

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

* Gratis prøverengøring gælder kun erhverv – men vi giver
naturligvis også gerne tilbud på rengøring i private hjem.

KØBENHAVNS
RENGØRINGSSERVICE
GAMLE DYDER I EN MODERNE VIRKSOMHED

Rygårds Allé 135 B · 2900 Hellerup · CVR 39390779
Tlf. 3088 5088 · kontakt@københavnsrengøringsservice.dk

Vi benytter kun naturlige og miljøvenlige
rengøringsmidler
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Ny side om parkering
• 1. marts lukkede By & Havn
sin informationsside på facebook, ‘Information om parkering i Nordhavn.’
I stedet har By & Havn opret-

tet facebook-siden 'parkincph',
som henvender sig til brugerne
af det digitale parkeringssystem, PARKinCPH, som blev
lanceret i december måned.I
parkeringsportalen kan/skal

man selv købe og administrere
sine parkeringsprodukter.
By & Havn vil bruge denne
facebook-side til at informere
vedr. drift og opdateringer af
parkeringsportalen.

Desuden vil By & Havn bruge
siden til at informere om produktinfo, parkeringsinfo samt
generelle nyheder på parkeringsområdet.

Til debat om byen
500 var mødt op til det første møde i COBE Sessions - en ny rakke af debatter i tegnestuen i Pakhus 54
• COBE Sessions er et nyt initiativ fra COBE Architects på
Sundmolen, hvor arkitekter,
byplanlæggere, politikere m.fl.
skal mødes for at diskutere arkitektur, byudvikling og boligpolitik.
Første møde 28. februar var
med adm. direktør Anne
Skovbro fra By & Havn og den
nye stadsarkitekt for Københavns Kommune, Camilla van
Deurs. 500 var mødt op i COBEs kantine.
Er BIG grimt?
Ordstyrer var grundlægger
og kreativ direktør for COBE,
Dan Stubbergaard. Han tog
bl.a. fat på sagen om kollegaen Bjarke Ingels projekt for
et BIG-domicil på spidsen af
Sundmolen, som for få uger siden blev afvist af politikerne i
Teknik- og Miljøudvalget. Det
var et grimt betonbyggeri, og
ikke bæredygtigt nok, mente
et flertal i udvalget.
"Det er jo utroligt spændende,
at politikerne nu inddrager deres egne æstetiske overvejelser
i politik. Men man kan godt
undre sig over deres modstand
imod beton, i og med at næsten
alt hvad de i øvrigt godkender
af byggeri, netop bygges i beton? Og hvad med kritikken
af husets bæredygtighed? Kan
vi forvente helt nye og skrappe
krav fremover?" spurgte Dan
Stubbergaard.
Vi har alle
æstetiske holdninger
Som nytiltrådt stadsarkitekt
måtte Camilla van Deurs indrømme, at der lå en stor 'kommunikationsudfordring' foran
hende, i forhold til at sætte politikerne ind i rammerne for
de enkelte byggeprojekter.
"Man har åbenbart ikke vidst,
at alt byggeri i Nordhavn skal
leve op til den strengeste bæredygtighedsstandard vi kender,
nemlig DGNB. Med hensyn
til holdningerne til beton, så
kunne man måske have valgt
træ, eller stål. Men det ligger

jo også i rammerne for projektet, at det skal passe ind
i Nordhavns industrihistorie. Så politikerne har måske
ikke kendt hele baggrunden,"
sagde Camilla van Deurs, som
grundlæggende synes at æstetiske diskussioner er vigtige.
"Vi har jo alle en holdning til,
om noget skal være rødt eller
gult. Det må politikere da også
gerne have."
"Men er det ikke din opgave
som stadsingeniør at være
'oversmagsdommer'? ville Dan
Stubbergaard vide.
"Der er omkring 50.000 byggesager i Københavns Kommune om året. Så nej, jeg kan
ikke lægge en æstetisk linie i
alle de sager. Min opgave er at
rådgive politikere og embedsmænd," sagde hun.
Bæredygtighed er ikke
nødvendigvis æstetisk
Anne Skovbro ser det som en
af By & Havns kerneopgaver
i de kommende år at analysere, hvilken slags byggeri der
egentlig er mest bæredygtigt,
og hvordan det ser ud. Ifølge
energianalyser lavet af HOFOR, er den romantiske villa i
Valby nemlig langt fra lige så
bæredygtig som en lejlighed i
Ørestad.
"Det vil nok overraske mange,
at bæredygtighed ikke nødvendigvis hænger sammen
med romantiske billeder af
økologiske kollektiver. Lige nu
laver vi forsøg med at bygge
nye huse af genanvendte byggematerialer i Ørestad. Det er
meget spændende, men også
meget besværligt! Så vi har en
udfordring, og vi skal diskutere bæredygtigt byggeri meget
bredere, end i dag."
Anne Skovbro mener ikke, at
beboerne i Københavns nye
bydele er særligt optagede af
arkitektur og æstetik.
"Vi har holdt nabomøde i den
meget smukke og fantastiske
Kalvebod Fælled Skole. Men
her går beboerne altså mere
op i parkeringspladser. Det

er hverdagsperspektivet, som
fylder mest. Dertil kommer,
at Københavnerne er meget
forskellige. Jeg tror at man er
oppe på at definere 37 forskellige typer af boligsøgende.
Lige fra singles og studerende
til udlændinge, handicappede
eller seniorer, som vil bo i kollektiv.
"Men alligevel bliver vi bedt
om at tegne det ene hus efter
det andet med standard treværelses lejligheder," sagde Dan
Stubbergaard.
Mangfoldighed
er det nye sort
"Vi skal være mege bedre til at
håndtere behovet for mangfoldighed i byen. Vi skal forsøge
at lægge mere pres på investorerne, for eksempel pensionskasserne. Så de f.eks. begynder
at bygge både små og store lejligheder," sagde Camilla van
Deurs. Og Anne Skovbro var
enig:
"Mange internationale cases
viser, at efterspørgslen efter

Cobe Sessions er en tilbagevendende begivenhed i COBEs tegnestue i Pakhus 54, Orientkaj 4. COBEs in-studio café Depanneur er åben under og efter arrangementet. Se mere på COBEs hjemmeside eller på Facebook.

seniorbofællesskaber
stiger
kraftigt. Og det har vi faktisk
formået at overbevise nogle
pensionskasser om. Et eksempel er UN17 projektet i
Ørestad som får kollektiver og
fællesbad! Så det kan godt lade
sig gøre".
"Så vil By & Havn stille flere
krav til mangfoldigt byggeri
i fremtiden. Vil i sige til investorerne, at deres projekter
ikke er gode nok?" ville Dan
Stubbergaard vide.
" Et stykke ad vejen, ja. UN17
er et eksempel på merre mangfoldigt byggeri. Og det nye
kvarter ved Vejlands Allé bliver sandsynligvis også. Vi vil
eksperimentere lidt mere. men
nok ikke hver gang," sagde
hun.
Et p-hus
skal kunne pilles ned igen
Camilla van Deurs vendte
tilbage til diskussionen om
beton og bæredygtighed. For
beton er ikke bæredygtigt. Det
er meget energikrævende at

producere.
"De bæredygtige bygninger
de bygninger, som vi allerede
har. Dette pakhus på Sundmolen for eksempel. Det har en
transformationsmulighed, så
det nu huser en masse videnstunge virksomheder i stedet
for at være et lager. Omvendt
med parkeringskældre i beton. De kan ikke bruges til ret
meget andet, når der en gang
ikke er brug for lige så mange
parkeringspladser, som der er
i dag. Men et parkeringshus på
jorden, kan måske godt bruges
til andre formål, eller pilles
ned igen."
"Helt enig," saagde Anne Skovbro. "Der er grænser for hvor
mange bowlingbaner osv. der
kan laves i tomme parkeringskældre. Men de parkeringshuse, som vi bygger, skal måske
ikke stå der i 100 år."
Identiet er også det nye sort
Et andet emne, som panelet
kom ind på, var begrebet identitet. Nutidens boligsøgende i

København vil ikke blot have
mangfoldighed,
bæredygtighed og æstetik. De vil bo i
et kvareter som har sin egen
identitet.
"Tag metroen som eksempel.
Det er en gennemtænkt bæredygtig løsning på transportbehovet. Men københavnerne
tager den allerede som en selvfølge. Nu er ders forventning,
at der hvor de bor, skal der
være en særlig identitet, som
tiltaler dem."
"Jeg tror at der opstår identitet
i et kvarter, hvis der har social
diversitet, så man ikke bare
ligner hinanden. Derfor er det
så vigtigt at vi opfører billige
boliger, og skaber den brede
by," sagde Camilla van Deurs.
"Ja, og tænk en gang, nu skal
vi til at udvikle en helt ny by
på Lynetteholmen. Der starter vi på bart vand. Og der
kan vi forhåbentlig indtænke
både bæredygtighed, æstetik,
mangfoldighed og identiet!"
sagde Dan Stubbergaard.

BIG-projektet på Sundmolen er DGNB certificeret ogtegnet i en stil, som har til hensigt at gå i dialog med Nordhavns
industrielle havnehistorie. Men det kunne politikerne på rådhuset ikke rigtigt se. (Illustration: BIG)
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Ny plan for Marmorvej
• By & Havn oplyser, at forhandlingerne om byggepladsen på Marmorvej er inde i
den allersidste fase.
I næste uge vil der blive offent-

liggjort en plan for, hvordan
byggearbejderne bliver afsluttet, så beboerne i Marmorbyen
kan få ders vej, fortov og cykelsti tilbage.
Siden efteråret har Marmor-

byen været afspærret af et
byggepladshegn. Det var meningen, at der skulle laves ledningsarbejder og graves en ny
parkeringsrampe til et kontorhusbyggeri.

Men byggeprojektet blev aflyst
i december, og siden har By &
Havn forhandlet med den tidligere bygherre om genopretning af området.

10.000 besøgte Himmel & Hav
9.469 gæster besøgte i 2018 den permanente Nordhavnudstilling 'Himmel og Hav' i Silobygningen i Helsinkigade.
Det er en pæn stigning i forhold til besøgstallet i 2017 på 6665 gæster. Den store model af Nordhavn er netop blevet opdateret med de nyeste byggerier.
• Nordhavn er Skandiaviens
største havneudviklingsprojekt, og mange udenlandske
besøgende kommer til Nordhavn for at se bydelen med
egne øjne.
Et besøg starter typisk med
en rundvisning i udstillingen,
og derefter en guidet tur ud i
Nordhavn. Men gæsterne tæller
også masser af nysgerrige danskere, turister og beboere i
Nordhavn plus deres gæster,
fortæller udstillingsleder Anne
Rask Vendelbjerg fra By &
Havn.
"Det er en god blanding af arkitekter og andre fagpersoner,
turister, Nordhavnere, Østerbroere og alle mulige andre.
Over halvdelen af gæsterne
sidste år var besøgende i grupper eller delegationer og cirka
en tredjedel havde international baggrund. Vi har især mange
gæster fra Skandinavien, Tyskland og Sydeuropa, men vi
har også haft gæster fra Chile,
Kina, Singapore og USA," siger
Anne.

af projektet for Redmolen bliver snart udskiftet med et nyt og
endnu ikke offentliggjort tema,
som kommer til at handle om
Nordhavns udvikling.
”Vi vil også gerne lave flere
arrangementer i udstillingen med fokus på både Nordhavns
fortid og fremtid. Vi vil rigtig
gerne samarbejde med andre
lokale aktører og har tidligere
lagt hus til bl.a. foredrag i
Nordhavns
Lokalhistoriske
Forening, flere fyraftensarrangementer og var sidste år
også en del af bydelens Halloweenarrangement. I 2019 vil
vi løbende fortsætte med flere
aktiviteter," siger Anne Rask
Vendelbjerg.
Nye skarpe modeller
Sammen med turguide og
studentermedhjælper Simon
Hjortskov Christensen viser
hun den opdaterede model af
Nordhavn frem for Nordhavn
Avis.
I sidste uge ankom der nye
modeller af flere af Nordhavns
bygninger, lavet af snedkere
og modelbyggere hos bygherrerne. COBE Architects på
Sundmolen står for at bygge

og opdatere byrum og infrastruktur. De har også bygget en
model af Det Flydende Aktivitetshus.
Den store model viser nu detaljerede modeller af flere bygninger i Århusgadekvarteret
og på Sundmolen, som førhen
blot var grove modeller uden
detaljer. I den Røde By kan
man se de såkaldte 'add-ons'
ovenpå de gamle bygninger,
som måske og måske ikke bliver til virkelighed en dag.
Der er også nye skarpe modeller af Det flydende Aktivitetshus, Big Bio på Göteborg
Plads samt Hotel Comwell ved
Orientkaj. På modellen ses
også en husbådehavn i Kronløbsbassinet, som man endnu
ikke ved om bliver realiseret.

Udstillingen Himmel og Hav
Helsinkigade 29
2150 Nordhavn.
Åbningstider:
Torsdag 10 – 15
Fredag 10 -15
Lørdag 10-16
Søndag 10-16
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i din mailboks

Nye temaer
Udstillingen har flere fremtidsplaner. Den separate udstilling

Får din
nabo
avisen?

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

"Vi vil rigtig gerne samarbejde med andre lokale aktører," siger Anne og Simon fra Himmel og Hav.

Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk

Ude i Nordhavnbassinet ligger en klump skumgummi ud for Redmolen. Det er projekt HOPE (House of Peace) som blev
udarbejdet allerede i 2014 efter en arkitektkonkurrence vundet af japaneren Junya Ishigami og Svendborg Architects. Projektet er en ø, der ligner en sky, som flyder i vandet. Idémagerne bag HOPE er bl.a. arkitekt Morten Langebæk, instruktør
Alexander Kølpin, direktør Michael Eide samt komponist Kasper Winding. Deres idé går ud på at skabe "et sted, der tager
afsæt i visionen om, at kunst og arkitektur kan spille en betydningsfuld rolle i arbejdet for fred". By & Havn har givet positivt
tilsagn til projektet såfremt den fornødne finansiering og diverse myndighedsgodkendelser kan tilvejebringes.

+

I sidste uge ankom der nye modeller af flere af Nordhavns bygninger. Den store model viser nu flere bygninger i Århusgadekvarteret og på Sundmolen, som førhen blot var grove modeller.

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

7. marts 2019

www.cis.dk

Den røde by i Århusgadekvarteretn og metropladsen. De hvide kasser viser, hvor der eventuelt kan bygges såkaldte add-ons
ovenpå de gamle bygninger. Om dette kommer til at ske, vides ikke p.t.

To IB
or not to be?
That’s really not a question: Only the International
Baccalaureate, with close to 4000 member schools,
offers a truly international, ﬁrst-class education for
students aged 3 to 19. And with the IB Diploma you
will be ready to take on the world and a globalized
future together with CIS students from more than
80 nations.

En skudehavn med husbåde i Kronløbsbassinet? Ja det indgår i den oprindelige masterplan for Nordhavn. Men om havnen
bliver til noget, vides ikke.

Masterplanen arbejder også med muligheden for at der kan bygges et hus ovenpå metroen, nord for Orientkaj station. Det
er teknisk muligt, men ikke et konkret projekt p.t.

CIS is very proud to be a founding member of the
IB and a strong advocate for inclusive and inquirybased learning. Our students learn to ask the right
questions instead of memorizing given answers.
And we teach our students at the pace that is
just right for them. The results speak for themselves as our graduates are consistently accepted
at top universities across the globe. For more
information please visit cis.dk
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Dramatikerskole i havnekulturkontoret
Kultur Ø, Teater Hund og Langelinieskolen afholder i disse uger dramatikerworkshops i Havnekulturkontoret i Nordhavn.
Elever fra 4. klasse skriver teaterstykker, som professionelle skuespillere skal opføre.
• Det er mandag morgen på
Havnekulturkontoret i Nordhavn. 4.C fra Langelinieskolen på Østerbro sidder på
bænkene i den store sal. Foran
dem står forfatter og dramatiker Hanne Kvist og fortæller,
hvordan det er at skrive historier og dramatik, som bagefter
bliver til teater.
Hun sætter eleverne til at
skrive en kort tekst, som
skal handle om en dramatisk
begivenhed. Den skal være
spændende, farlig, uhyggelig
eller sjov. Det kan være noget
man har hørt, oplevet eller
fundet på. Eleverne går igang.
3 workshops
De er med i en dramatikerworkshop hvor tre klasser over
tre uger skal skrive teaterstykker sammen med Hanne
Kvist. Hvert forløb varer en
uge, og efter skriveprocessen
med Hanne tager instruktør
Mette Bendix og tre professionelle skuespillere fra Teater
Hund over. Sammen med
eleverne bliver teksterne testet
og gennemspillet, skrevet om
og gjort bedre. Indtil de fredag skal opføres foran kammeraterne i de andre klasser.
Hanne Kvist har allerede ført
én klasse igennem forløbet i
den forrige uge.
"Det er en stor oplevelse for
dem at se at personerne i deres
tekst bliver til levende personer. Endda voksne, som gør lige

hvad man har bestemt, at de
skal gøre," siger Hanne Kvist,
som har erfaring som børnebogsforfatter, dramatiker og
underviser på forfatterskolen
for børnelitteratur.
Lyst til at gøre det bedre
"Da jeg selv skulle skrive min
børnebog 'Historier fortalt til
børn' var mine egne tre børn
rådgivere. Jeg lærte en masse
af dem om computerspillet
GTA - og boaslanger. Det jeg
kan lære børnene, er at de skal
udvikle deres karakterer, og
skrive dialoger. De er vant til
at aflevere en opgave i skolen,
og glemme alt om den bagefter. Men her oplever vi, at de får
lyst til at tage den frem igen og
gøre den endnu bedre, når de
om onsdagen ser hvordan den
fungerer med rigtige skuespillere," siger Hanne Kvist.
To af eleverne er Arthur og
Rebecca. På denne første dag i
workshoppen er de nysgerrige,
men lidt skeptiske. Skriveøvelsen minder måske lidt for
meget om almindeligt skolearbejde.
"Men det kan vlie meget sjovt at lære at skrive en rigtig
spndende historie," siger Arthur.
"Ja, og se skuespillerne spille
vores stykke," siger Rebecca.
Hvad skal jeg lave?
Om onsdagen kommer instruktør Mette Bendix fra

Det var tredobbelt bedre, end jeg havde troet, siger Arthur, som her ses ved siden
af Rebecca.

Hvordan skrier man dramatik? Det er mandag, og Hanne Kvisast forklarer og sætter skriveøvelser igang. Eleverne er lidt skeptiske, men det ændrer sig hurtigt.

Teater Hund. Med sig har
hun de tre skuespillere Anne
Dalsgaard, Kristian Holm
Joensen og Troels Malling.
Teater Hund har fået status
som 'Lille Storbyteater' og skal
være Østerbros nye bydelsteater med fast scene i Krudttønden. Derfor samarbejdet
med Langelinieskolen og Kultur- og Fritidsforvaltningens

afdeling Kultur Ø.
Eleverne har i fire grupper lavet fire manuskripter. Nu går
instruktøren og skuespillerne
igang med at spille stykkerne.
"Er der virkelig kun én replik
til bankmand Per?" spørger
Anne Dalsgaard. "Hvad skal
jeg lave resten af tiden?"
Troels Malling skal spille en
russisk bodyguard, som er lidt

skør og godt kan lide vodka.
"Men han skal være fuld i hele
stykket, meget fuld!" siger
børnene. Et af de svære men
nyttige spørgsmål, som går
igen er: "Hvad vil jeg? Hvad er
det denne karakter gerne vil?"
Karakteren Karl mobber den
nye blinde pige i klassen. Men
det er ikke det han vil, opdager han i en drøm. Han vil

I pauserne skal der brændes noget energi af. Ellers indøves nogle scener til det kommende teaterstykke.

i virkeligheden gerne passe på
hende.
Skaberkraft
Efter de mange gennemspilninger, går eleverne tilbage i
deres grupper for at ændre og
forbedre stykkerne.
"De er vilde efter at arbejde videre, de har virkelig lyst til at
gå tilbage i teksterne og gøre

De tre skuespillere fra Teater Hund arbejder h
scene.

VI ANBEFALER

13.03
CRAFTS CLUB: PLASTRICINE PAINTINGS

Instruktør Mette Bendix (t.h.) har travlt med at organisere gennemspilningerne. Eleverne har lavet store plakater som viser stykkets personer.

dem endnu mere levende. En
halv side kan nemt blive til
fire sider. De mærker en skabende kraft, at man kan rykke
verden ved at sætte nogle ord
ned på et papir," siger Mette
Bendix.
Tredobbelt bedre
Det er blevet fredag, den store
premieredag. Parallelklassen

hårdt med teksterne og bruger hele lokalet som

kommer for at se de fire teaterstykker.
Men først er der tid til endnu
en prøvegennemgang, hvor de
sidste ændringer bliver føjet
til.
Stykkerne handler om venskaber, forældre, hacking, mobning, overforbrug, skilsmisse,
druk og lønforhøjelse. De opføres helt råt fra gulvet, uden

kostumer eller scenografi.
Det er elevernes tekster, som
står helt nøgne frem, og de tre
skuespillere er på hårdt arbejde i hele gulvets længde.
Bagefter bliver der klappet og
bukket mange gange. Artur og
Rebeccas øjne lyser.
"Det var sjovt at lave stykket om hackeren, og at vi
hele tiden kunne lave det om.

Jeg tror at vi lavede det om 3
gange. Og til sidst var det ret
godt. Det var fedt at se det blive
spillet i dag. Jeg tror at den her
uge var tredobbelt bedre, end
jeg troede at den ville blive,"
siger Arthur fra 4.C.

Family Club and our fantastic Canadian volunteer
Caitlyn from Aeipathy Studio are excited to host a
monthly free Crafts Club at Østerbro Bibliotek. :)
Inspired by the whimsical 3-D illustrations of Canadian Author/Illustrator Barbara Reid we work with her
technique to sculpt an illustration from plasticine. We
explore building up a “painting” from the background,
mid-ground and foreground as well as learn to play
with different texture techniques along the way. We
take an imaginative approach to the illustration, each
choosing a setting and theme to build from.
The event is open for all ages - but most suitable for the
age of 6-12. The event will start at 16.00 in the children's
section at Østerbro Library.
Where: Østerbro Library, Childrens Section,
Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100 Copenhagen
When: Wednesday 13th of March
TIme: 16:00 -17:30
Tickets: Free (please only book for the children attending)

14.03
INTERNATIOONAL FILM CLUB

Fredag er den store premieredag, hvor alle fire grupper for opført deres stykker foran andre elever fra Langelinieskolen.

Marion McPherson: I want you to be the best version of
yourself.
Christine McPherson: What if this is the best version?
Culture Østerbro Network invites you to join us at
Østerbro Bibliotek for a screening of an international
film with English subtitles. This time we are going to
watch a fun and heartwarming coming of age dramedy
from 2017, that was nominated for 5 academy awards.
Saoirse Ronan is headlining the cast. About the movie:
Christine "Lady Bird" MacPherson is a high school senior from the "wrong side of the tracks." She longs for
adventure, sophistication, and opportunity, but finds
none of that in her Sacramento Catholic high school.
LADY BIRD follows the title character's senior year in
high school, including her first romance, her participation in the school play, and most importantly, her applying for college.
Where: Østerbro Bibliotek,
Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100 Copenhagen
When: Thursday 14th of Marcho
Time: 19.00-21.00
Tickets: billetto.dk. Nb: If you book tickets and can not attend please be kind and let us know.
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Virtual Reality i biografen
• Nordisk Film Biografer i
Lyngby har nu Virtual Reality.
Med påsatte 3D-briller kan
kunderne blive omsluttet af
en digital verden, som det er

muligt at bevæge sig rundt i og
agere i.
Blandt de virtuelle verderner
tindes eventyrrejsen ned ad en
flod, vildt skyderi eller Fruit
Ninja VR, hvor det handler

om at ødelægge frugter, der
suser ned i hovedet på deltageren.
Der er også såkaldte multiplayer-spil, hvor flere kan optræde i det samme spil.

Ud over i Lyngby har Nordisk Film også et VR-tilbud i
Field's.
Det koster 50 kroner at få 25
minutters VR-oplevelse.

3

GODE
FEEL-GOODS

Forrest Gump

Forførende feel-good
på sydstaternes landeveje

(Robert Zemeckis, 1994)
Den amerikanske drama-komedie med Tom Hanks
i hovedrollen giver en sjov, let og forførende indsigt
i den moderne, amerikanske historie. Den gamle og
simple mand, Forrest Gump, sidder på en bænk og
fortæller sin livshistorie til forskellige forbipasserende. På grund af sin enorme hurtighed har han tilfældigvis Kennedy-brødrene, er tæt på ungdomsoprøret
i 60'erne og oplever Nixons fald. Dejligt underholdende historiefortælling.

Titel: Green Book. Instruktør: Peter Farrelly. Medvirkende: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.
Varighed: 130 minutter. Premiere: 21. februar

Oscar-vinderen for bedste film om en forfinet sort pianist og en hvid arbejder-chauffør er sjov, som vejen er lang,
og får en til småtude på rejsen gennem 60’ernes racistiske sydstater
• Egentlig er de som hund og
kat.

som er han.
Familie har geniet intet af.

Hunden er Tony Lip, næsten
som altid spillet råt og autentisk af Viggo Mortensen. Lip
er en amerikansk-italiensk
dørmænd, der slår på tæven
på natklubber, bander, småhapser, gambler, vædder og
æder. Men også en, som har
et kæmpe hjerte over for hans
italienske familie.

Historien, som er bygget på
en virkelig begivenhed, begynder, da Shirley søger en
chauffør, *host* bodyguard,
der kan køre ham gennem de
racistiske sydstater, hvor sorte
i 1960erne endnu er delt op i
sorte og hvide. Shirley bliver
godt betalt af de rige familier
i de hvide, victorianske villaer.

Han er som taget ud af en
Martin Scorsese-gangsterfilm.

Det er samspillet mellem dem,
som driver filmen fremad. De
er dybt skeptiske og fordomsfulde over for hinanden, men
må acceptere hinandens adfærd.

Katten er Shirley. Doktor
Shirley, spillet af Mahershala
Ali, kendt fra serien 'House
of Cards'. Tony Lip tror selvfølgelig, at den sorte mand er
læge, men Shirley har en doktorgrad i psykologi. Hvor Lip
mest af alt foretrækker at æde
fastfood, opfører Shirley sig
værdigt. Det er kniv og gaffel,
det er klassisk musik, det er
veltale og også pengepungen
er i orden. Men lige så hævet
han er over andre, lige så en-

Det giver flere sjove scener.
Som da Tony Lip parkerer på
en fastfood-kyllinge-restaurant, køber take-way, han
smasker i sig med én hånd på
rattet og samtidig lærer den
forfinede Shirley at spise fried
chicken.
Det er selvfølgelig ironisk, at

en hvid mand lærer en sort
mand at spise billig mad og
om sorte stjerner som Little
Richard og Diana Ross.
Omvendt o(be)lærer Shirley
om hvide, klassiske virtuoser
som Chopin og om gode, hvide manerer, når man begår sig
blandt de rige.
Ironisk fordi en sort mand i
60'erne - og førhen i USA er forbundet med fattigdom,
blues- og gospelmusik. Her får
vi smadret vores fordomme.
Men i de riges kredse i 60erne
er dannede Shirley alligevel
kun velkommen som talentfuld pianist. Ikke som menneske. Skal han bruge toilettet,
må Tony Lip kører ham tilbage
til hotellet for de sorte. Shirley
har for meget værdighed til at
pisse i skoven.
Og så er det godt, at man har
en green book. Det var datidens rejseguide til de sorte,
der ønskede at køre bil i syd-

staterne. Så var det lettere at
finde ud af, hvilke restauranter de måtte spise på, hvor de
kunne overnatte, og hvor de
måtte handle i butikker.
Filmen rejser selvfølgelig en
kritik af USA og tager et opgør med fortiden. Tony Lip og
Shirley rykker tættere sammen, som turen går, og udfordringer med politi og racistiske bonderøve fortsætter.
Den er instrueret af Peter Farrelly kendt for 'Dum, Dummere' og Jim Carrey-filmen 'Jeg,
mig & Irene' og i 'Green Book'
mærker man samme folkelige stil. Filmen er medrivende
hele vejen, men byder ikke på
stor nytænkning. Den leger
intelligent med feel-goodklicheer, men det bliver aldrig
bliver værre, end at vi fælder
en tåre af glæde, når kærligheden overvinder alt.
Og det budskab er da meget
godt, er det ikke?
Anders Højberg Kamp

Good Will Hunting

(Gus Van Sant, 1997)
Matt Damon spiller en ung, ufaglært arbejder, der
nægter at bruge sine nørdede interesser og ufattelige
talent. Han gør rent på et college, han banker bøller,
drikker sig i hegnet og scorer damer. Men en dag løser
han en matematisk gåde på skolen, hvor han gør rent,
og han bliver opdaget.

Driving Miss Daisy

(Bruce Beresford, 1989)
I 1948 bliver den 72-årige jøde og pensionerede skolelærerinde Miss Daisy, spillet af legendariske Jessica
Tandy, langsomt venner med sin sorte chauffør Hoke,
spillet af Morgan Freeman. Ikke ulig Green Book
handler den om to minoriteter, der mødes, og skal
lære hinanden at kende trods tidens fordomme. Både
mod jøder og mod sorte. Og er noget mere underspillet..
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Cykler fjernes
• By & Havn er ved at gøre Århusgadekvarteret forårsklart,
og er i denne uge gået i gang
med at fjerne gamle rustne
cykler fra kvarteret.

By & Havn opbevarer cyklerne
en måned, hvorefter de vil blive transporteret væk.
Man kan kontakte Driftschef
Ove Falkenberg, hvis ens cykel
uretmæssigt er blevet fjernet.

Ove kan kontaktes på M:
+5116 4294

Emil Thorup VILLE til Nordhavn
Møbeldesigner Emil Thorup er meget glad, fordi han 'fik lov' til at åbne sin første HANDVÄRK butik netop i Nordhavn.
Det er en fed bydel med ambitioner, siger den tidligere tv-vært, og nu stædig iværksætter
• Historien om duen og
daybed'en startede en af de
første dage, hvor Emil Thorup og hans medarbejdere
gik og indrettede derees nye
HANDVÄRK butik i Århusgade 136A. Fra et åbent vindue i baglokalet fløj en due (!)
ind i butikken satte sig på en
af Handvärks absolutte topsællerter og lagde en dueklat.
Derfor kunne man forleden
se et facebookopslag fra Nordhavns kommende møbel- og
designbutik, om at en daybed i
fløjl var nedsat med 50%.
"Det var en rigtig dum due,
den. Og en speciel oplevelse.
Den ville vel sige velkommen
til os," siger Emil Thorup med
et smil.
Lakmusprøven
Butikken er ved at være klar
til åbningen i næste weekend.
Her finder man både borde,
sofaer, lænestole og andre
møbler i Emils eget design.
Dertil lamper og andet inventar som udvalgte designere har kreeret til hans brand
HANDVÄRK.
Der er sat kraftige spots op for
at oplyse det ret mørke lokale.
Og møblerne står og beder om
at blive brugt - og købt. Alt er
designet og lavet i Danmark.
Også Emil Thorups lænestol.
Den store lakmusprøve i den
danske designverden. Mange
store danske arkitekter og designere har før ham lavet den
perfekte stol, eller forsøgt på
det. Nu står Emils bud i butikken, efter at han har fået lavet
de første 15 prototyper.
Gammel drøm
For tre et halvt år siden var
han en rimelig kendt tv-vært,
indtil han med pludselig bekendgtgjorde at han nu ville
være møbeldesigner.
Emil har altid tegnet meget
"siden jeg var lille" og været
lidt af en nørd.
"Jeg var den som altid legede
med Lego, tegnede min egen
cykel og byggede modeller. På

den måde har design og formgivning altid ligget lige for".
I flere år efter beslutningenhørte man ikke meget til
Emil Thorup, han var nemlig
optaget af at gøre den - med
hans egne ord - vanvittige idé
til virkelighed.
Udlandet først
"Det var noget jeg havde
drømt om i flere år, og jeg
har ikke fortrudt et sekund.
Selvfølgelig har det været
rigtig hårdt, og op ad bakke.
Du kan tro at jeg har stået på
mange messer i udlandet og
været nervøs for om nogen
kunne lide vores ting", siger

Emil Thorup.
Handwerk gik i første omgang efter at få anerkendelse
i udlandet, før de nu efter tre
år vender sig imod det danske marked. Det blev til salg
i 35 lande via omkring 200
forhandlere, før Emil var klar
til at åbne butik i Danmark. I
Århus gade kommer der til at
arbejde syv ansatte, som styrer produktionen og lageret på
Fyn, og er i kontakt med de 12
agenturer rundt om i verden.
"Jeg ville gerne bevise, at mit
design holder. Så jeg kan se de
danske eksperter og de kræsne
danske kunderi øjnene, og sige
at vi faktisk allerede har et ret
godt fodfæste ude i verden."
Nordhavn
HANDVÄRK har hidtil boet i
Amaliegade, men ikke haft en
butik.
"Nu er vi klar til Danmark, og
her i København går det ikke
at have et brand uden en butik.
Danskerne er kritiske, og vant
til godt design. De vil ind og se
og røre på de møbler de køber."
I Nordhavn ligger man perfekt
i forhold til møbelbrandets
priser og kvalitetsniveau.
"Så det er her, at vi vil lave en
rigtg flot flagship store. Og vi
har en overraskende høj kø-

berandel lige her. Det er jo
også en romantisk drøm der
går i opfyldelse, at man kan
møde side kunder og få direkte
feeddback fra slutkunderne".
Emil Thorup synes at Nordhavn er en "fed ny bydel med
ambitioner. Ulig de andre
nye bydele i København..".
Men det var ikke ligetil at få
et lejemål i Århusgade. By &
Havn har sammen med NREP
og deres fælles selskab P/S
Nordhavn lagt en detaljeret
plan for hvordan bylivet og
butiksmiljøet skal udvikles,
og kun de rigtige koncepter
og butikker kommer igennem
nåleøjet.
"De har lagt en knivskarp plan
for, hvad de vil, og det tiltaler
mig meget. Nordhavns butikker skal bestå af firstmovers,
der tænker i CSR og bæredygtighed. Det er lige hvad vi også
går efter. Så jeg er superglad
for at vi har fået lov til at åbne
vores første butik her".
HANDVÄRK.
Århusgade
136A, 2150 Nordhavn.
http://handvark.com/
Åbning i weekenden 16.-17.
marts kl. 11-16 begge dage. Der
vil i den forbindelse være 25%
rabat på alt i butikken.
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Gladys Knight
in DR Concert House
Gladys Knight has long been
one of the greatest. Very few
singers over the last fifty years
have matched her unassailable

artistry. This seven-time Grammy winner has enjoyed #1 hits
in Pop, Gospel, R&B and Contemporary, and has triumphed
in film, television and live performance. Her recorded classic

hits include "Midnight Train
To Georgia", "Heard it Through
the Grapevine", "You’re The Best
Thing (That Ever Happened To
Me)", the 007 theme "Licence
to Kill" – and the iconic "That's

What Friends Are For"
Gladys Knight (US)
Friday July 12, 20.00
DR Koncerthuset.

Turbofastelavn i Posthallen
Der var ligefrem kø, da cirka 350 deltagere mødte op til fastelavnsfest med Meny i Posthallen i søndags.

Efter en enkelt forfriskning var både børn og voksne meget ivrige efter at komme igang med at slå på tønder. Og det gik stærkt. Efter en halv time lå alle tønderne slagne på gulvet, og børn og voksne kravlede rundt for at hamstre alt det slik, som de gemte.

Wilaz som græskar og Lucaz som gangster. Annie som Babybel-helt.

"Vi fik omkring 250 tilmeldinger, men
er holdt op med at tælle. Det vælter jo
ind med mennesker. Jeg tror vist at vi
har startet en tradition!" siger Mikael
Kristiansen fra Meny.
Han fik ideen til at holde fastelavn få
dage tidligere, da ingen andre så ud til
at lave fastelavnsfest i Århusgadekarteret.

Elise som John Mogensen. Hun blev senere kattedronning!

Marianne Stigborg i et Supermario-tankpasser kostume, som i opfindsomhed var
tæt forfulgt af Annie Svendsens babybel-heltekostume. Marianne vandt præmien
for bedste udklædning blandt voksne. En spiritusgave fra Meny.

7. marts 2019

Miljøvenlig dødskørsel
Første tur i økobil kostede adskillige års fysisk ældning. Af mig

Klumme af Louise Raaschou
• Man vil jo så nødig virke
tilbagestående, og da slet
ikke når det gælder miljøet,
så nappede lige en af de der
lån-kør-parker elbiler forleden. Det skulle være bedre for
både miljø og samvittighed
og i øvrigt være noget nær det
nemmeste i verden: ”Download app, lås op, kør” reklamerer ny kæde af lånebiler
med. Bite me, siger jeg bare.
Det var ubetinget de mest
stressende tolv en halv kilometer, jeg har tilbragt bag et
rat, siden jeg for små tredive
år siden for første gang kørte
alene med det nyerhvervede
kørekort som eneste passager.
Denne aften ophørte stressen
ikke engang samtidig med
turen; da bil var parkeret, gik
det først helt galt, og efterfølgende tog det en halv time og
to stive drinks, før min puls
ikke længere var påvirket.

Det begyndte ellers ret godt.
Der var juice nok i rappe elbil
til en tur på nogle og tyve kilometer, og da jeg kun skulle
hente veninde i nærheden og
derefter ind til restaurant på
det nærliggende Østerbro,
burde det jo være alt rigeligt.
Eneste hår i suppen var bilens
gps skærm med distraherende tekst og lys - ledsaget
af kæk mandestemme, som
sludrede uophørligt om kørezoner og sidespejle og ønskede mig stort tillykke, fordi
vi nu var grønne sammen.
Først da jeg havde fundet offknappen, kunne jeg uforstyrret nyde stilheden og fik også
lige kastet et blik på niveauet
af brændstof. Hvorefter uforstyrrede zen fornemmelse
øjeblikkeligt forsvandt. For
tilsyneladende målte elbil afstande efter en anden målestok end den, jeg bruger, som
er kilometer. I hvert fald blev
søjlen, der indikerede strøm,

mindre og mindre med en
foruroligende fart, og jeg var
faktisk en anelse bekymret,
da jeg samlede veninde op.
Ifølge øko-regnemetoden var
strækningen hen til hende
nemlig helt vildt meget længere, end jeg nogensinde havde kunnet forestille mig og
med den slags nye, parallelle
afstande, var der pludseligt
ret langt ind til Østerbro.
Da vi lidt senere var på motorvejen, gik strømindikator
i rødt. Veninde googlede febrilsk efter ”hvad gør jeg, hvis
min elbil løber tør for strøm?”
på virksomhedens hjemmeside, for den slags var der ikke
taget højde for i selve app’en.
Imens drypsvedte jeg på rattet og følte mig ikke en skid
grøn eller øko, men derimod
ekstremt stresset og også temmelig udsat: Om ganske få
kilometer ville bil simpelthen
gå i stå midt på en tresporet motorvej, hvor alle kom

drønende med minimum
halvfems i timen. Var der
installeret katapultsæder til
den slags situationer? Og i så
fald, hvilken knap aktiverede
dem? (Det stod der heller ikke
noget om i app’en.)
Heldigvis fandt veninde
svar: Vi skulle blot køre til
den nærmeste oplader, voilá!
Først skulle gps dog genstartes, komplet med friske
fyrs intro om sidespejle og
fælles grøn lykke, hvorefter
min mednødstedte passager
skulle trykstave sig igennem
diverse vejnavne med opladere. Jeg missede så den nærmeste - tror simpelthen, at mine
hænder var for våde til at dreje rattet ordentligt. Med de allersidste bundskrab af strøm
trillede vi i stedet ind ved den
næst-nærmeste oplader, hvor
bil omgående gik i stå.
Veninde og jeg lykønskede
hinanden med, at vi ikke var
døde og besluttede, helt euforiske af samme faktum, at vi
jo ligeså godt kunne oplade
bilen. Kablerne på de andre
elbiler måtte vel komme et
sted fra, tænkte vi, og sørme
om det ikke lå i bagsmækken.
Vupti, ud med kabel, ind i bilens stik, tjek og huhej, hvor
det gik. Det stod imidlertid
ikke helt klart, hvordan man
fik adgang til selve standeren,
indtil hjemmeside oplyste os
om, at vi skulle bruge koden
i handskerummet for at åbne
for forsyningerne. Ih, det var
jo så ligetil det her, det var
lige før, vi havde glemt dødsturen forinden, så nemt gik
det nu. Desværre nåede vi
ikke ind til handskerum, før
der lød et klik, i det øjeblik

økobils døre automatisk låste.
(Det sker fem minutter efter
endt kørsel, kan man læse på
hjemmeside. Hvis man altså
googler dét specifikke spørgsmål.) Omgående blev eufori
afløst af hvad-fårk-skal-vigøre-hysteri for anden gang
den aften. Måske kunne jeg
bare reservere bilen igen, det
måtte låse den op, mente jeg
og reserverede fluks køretøjet
på app. Bortset fra, at det var
et andet køretøj længere nede
i rækken, jeg nu havde reserveret. Ledsaget af en sms om,
at min reservation ville koste
en krone i minuttet. Medmindre jeg aflyste reservation, naturligvis. Hvilket man ikke
kunne i app. Overhovedet.
Da vi et stykke tid efter kiggede på restaurantens menukort, sad jeg samtidig med
øresnegl i venteposition til
kundeservice. Og overvejede
om jeg bare skulle bede om
vand og brød, for hvis jeg
først fik fat på nogen dagen efter, så ville en krone pr minut
trods alt løbe lidt op. Halvvejs
gennem første drink, lykkedes det dog at få kontakt, så
min første kørsel for miljøet
kostede alligevel ikke en halv
arm. Ikke i penge i hvert fald,
men det har kostet på andre
konti: Det er muligt, at miljøet har det skæppeskønt, fordi
jeg ikke tog en taxa den aften,
men mine binyrer blev tre år
ældre af at producere alle de
stresshormoner. Så jeg synes
faktisk, at miljøet skylder
mig: Overfede, varme, solbeskinnede somre de næste tre
år vil være passende. Så taler
vi ikke mere om det.

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 85 mm
Introduktionspris 1280,Excl. moms. Yderligere rabat ved flere indrykninger.

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 17 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua
samt to hysteriske undulater,
og nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun deler
drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.

