
Bluetooth  
og højtalere.

Str: 6,5” 1750,-
Str: 8” 2000,-

2 ÅRS GARANTI

CE-GODKENDT

Bestilling: Tlf. 60 760 800
www.caferosenhaven.dk  -  info@caferosenhaven.dk

Café Rosenhaven 
Hammelstrupvej 100 -  2450 København SV

STEGT FLÆSK 
Serveret med nye kartofler  
og persillesovs

DAGENS RET  
(7 skiver flæsk).......... Kr. 79,-

STOR 
(15 skiver flæsk) ...... Kr. 159,-

HVER TORSDAG 
FRA KL. 17.00-20.00 RENGØRING

Fast hjælper Fast dag Fast tid

RING 35 35 00 32
Privat RENGØRING siden 2006

ERHVERV & PRIVAT
Falkoner Allé 53, 5., 2000 Frederiksberg

www.alletidershjemmeservice.dk

Tandproteser
✓ Gratis undersøgelse og behandlingsforslag
✓ Aftagelige hel- og delproteser
✓ Fastsiddende hel- og delproteser (implantat, tryklås)
✓  Reparation, rensning, oppolering og tilpasning  

af ældre tandproteser
✓ Hjælp til at søge offentligt tilskud
✓ Finansiering af tandbehandling

Klinisk tandtekniker
Birgit Larsen

33 24 01 63

HHr. HHr. r. Ba Ba. Ba. r. Br.

Priserne gælder fra lørdag d. 31. oktober

til og med onsdag den 25. november 2015. 

Så længe lager haves.

MANDAG - FREDAG KL. 9-20  LØRDAG - SØNDAG KL. 9-18 

DRIVE IN ÅBNER MANDAG - FREDAG KL. 7

MERE 
STORT UDVALG, LAV

Lamelparket

Tykkelse 13,3 mm. Plankestør-

relse 182 x 2190 mm. Ask eller 

eg hvid matlak. Pr. m².

Easyloc laminatgulv 

italiensk nøddetræ

Tykkelse 6 mm. Plankestørrelse 

193 x 1380 mm. Pr. m².

Terra laminatgulv 

Pinie Parma

Tykkelse 7 mm. Plankestørrelse 

192 x 1285 mm. Pr. m².

8 l Vægmaling mat

Glans 10. Giver en mat overflade, 

der tåler hyppig rengøring. 

Hvid. 

8 l Vægmaling 5

Glans 5. Ekstra mat kvalitetsmaling. 

God dækkeevne. Til vægge og 

lofter. Kan tones i lyse farver

8 l Vægmaling 10

Glans 10. Mat kvalitetsmaling 

med rigtig god dækkeevne. 

Kan tones i lyse farver.

8 l Vægmaling 20

Glans 20. Halvmat kvalitetsma-

ling. Vaskbar. God dækkeevne. 

Kan tones i flere farver.

Vinylgulv Aspen Sølveg

Tykkelse 5 mm med 0,3 mm 

slidlag. Pk. med 8 stk. = 1,84 m². 

Kan være bestillingsvare i udvalgte 

varehuse. Pr. m².

e
cm. Med 

odkendt 

199
95

4,5 l Lady Væg 10

Glans 10. Silkemat vandfortyndbar 

akrylmaling, anvendes til væg og 

loft. Kan tones i flere farver.

399
95

399
95 399

95 399
95

95
Slotsplank Eg Børstet 

med korkunderlag

Tykkelse 14 mm. Plankestørrelse 

190 x 1820 mm. Mathonlak hvid. 

Clic&Go. Lægges uden brug af lim. 

Pr. m². Vejl. udsalgspris 549.- 

EKSTRA TRINDÆMPENDE

2995
7995

149
95 179

95 299
95

4 5 l Lady Væg 10
dy Væg

ady VægVæg
dy Væg

5 l Lady Væg 10
dforndfordforndfor

atyndtyndbar 
tyndbab

399
95 399

95

MANGLER DU 
BAUHAUS AVISEN 
I DIN POSTKASSE? 
HUSK, AT TILMELDE 
DIG PÅ BAUHAUS.DK, 
SÅ DU IKKE GÅR 
GLIP AF ALLE VORES 
SKARPE TILBUD.

ROSKILDES STØRSTE BYGGEVAREHUS  - 15.000 M2 MED 120.000 VARENUMRE I SORTIMENT

TANDLÆGERNE NØRREBROGADE

Nørrebrogade 63, 1. th

2200 København N 

Telefon 35374433

www.pasdintand.dk ∙ Info@pasdintand.dk

VI SØRGER FOR DU FÅR DEN BEDSTE SERVICE OG EN GOD OPLEVELSE

Politikere slagter 
Slagtergårdene  2

Rebelsk gademad ved 
den gamle station  10

Nu forsvinder hegnet 
på Enghave Plads  3

Musikforening fylder 
fortovet med den 

sejeste fest  12

 Uge . /-/          Til samtlige husstande

De passer på 
Vesterbros 
nye træ  4

 Nyheder 2

 Debat 8

 Byen rundt 10

 Kultur 12

FIND VEJ I AVISEN

VesterbroBladet

Hjertepiger har spottet de fedeste steder
Pernille Olsen og Marie Bennike har lavet et kort over unikke, lokale caféer og hæng-
ud-steder på Vesterbro. »Det er steder, vi 100 procent kan stå inde for,« lyder det.  6

FOTO: MICHAEL PALDAN
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//// KORT NYT

E-AVISEN
Husk, at du altid kan læse 

Vesterbro Bladet som e-avis på 
minby.dk. Her kan du også finde 

gamle aviser fra 2009 og frem og 
downloade dem som pdf-filer.

EEE AAVISEN

GADEFEST: I anledning af  Di-
stortion lemper Københavns 
Kommune reglerne for, hvor 
berørte beboere kan parke-
re med deres beboerlicens. 
Lempelsen betyder, at beboe-
re, hvis gade bliver afspærret 
på grund af Distortion på Ve-
sterbro (VB), kan parkere i P-
licenszone Valby (VA), og be-
boere på Nørrebro, hvis gade 
er afspærret, kan parkere i P-
licenszone Indre Østerbro (IØ) 
og Ydre Nørrebro (YN).

Lempelsen gælder på: Nør-
rebro tirsdag 30. maj kl. 16.00 til 
torsdag 1. juni kl. 09 og på Ve-
sterbro Vesterbro onsdag den 
31. maj kl. 16.00 til fredag den 
2. juni kl. 09.

I forhold til tidligere er be-
boerzonerne på både Vester-
bro og Nørrebro desuden ble-
vet udvidet, så berørte beboere 
i forvejen har mulighed for ar 
parkere i et større område, end 
de plejer.  cmo

ARKIVFOTO: DAN MØLLER

Parker hos din nabo 
under Distortion

Slagtergårdene fi k 
kniven på Rådhuset

AF FRANK S. PEDERSEN
red@Vesterbrobladet.dk

BEVARES: Endnu et kapitel i 
slagtergårdenes historie blev 
skrevet på Københavns Råd-
hus i torsdags, da et stort fler-
tal stemte imod en bevarende 
lokalplan for området ved Eng-
havevej.

Enhedslisten havde i sid-
ste øjeblik fået følgeskab af  
Radikale Venstre, men de to 
partier alene kunne ikke op-
veje de mange, der hellere vil 
have nye boliger, end at be-
vare det historiske gårdmiljø 
på stedet.

»Vi vil også gerne bygge bo-
liger, men ikke lige her, der 
skal være en balance mellem 
det nye og det gamle. Det her er 
lidt ligesom Amager Fælled, og 
jeg er bange for, at vi står om 20 
år og spørger os selv, hvad var 
det lige vi gjorde,« siger Mette 
Annelie Rasmussen (R).

Afvist men opfordret
De to partier havde håbet på 
støtte fra for eksempel SF og 
Konservative. Men SF på råd-
huset har for længe siden er-
klæret sin støtte til Socialde-
mokraternes boligvinkel på sa-
gerne og de Konservative har 
hele tiden holdt sig ude af sa-
gen, bortset fra, når der skulle 
stemmes.

Forslaget om den bevaren-
de lokalplan var foranlediget 
af  Slots- og Kulturstyrelsens 
afvisning af at frede de gamle 
miljøer, men opfordring til at 
kommunen selv tog bevarings-
hensyn i sin planlægning.

Det sker så ikke. Næste 
skridt i planlægningen bliver 
at genoptage behandlingen af  
lokalplanforslaget for Sunde-
vedsgadekarréen, der giver 
mulighed for at erstatte de 
gamle lave bygninger med 82 
boliger i fem-seks-etagers bo-
ligejendomme. 

Lokalplanforslaget blev lagt 
på is i august sidste år, da Det 
Særlige Bygningssyn begyndte 

behandlingen af fredningsfor-
slaget  fra Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur.

Klager sendt
Det eneste der umiddelbart nu 
kan forhindre Slagtergårdenes 
endeligt er klager over Slots- og 
Kulturstyrelsens afvisning af at 
frede de historiske bygninger.

»Vi er blevet opmærksomme 
på, at vi har indsigelsesret og 
den har vi tænkt os at benytte,« 
fortæller formanden for Ve-
sterbro Lokaludvalg Thomas 
Egholm. 

Ifølge ham har flere andre 
forsøgt sig med klager, men er 
blevet afvist. 

I facebookgruppen ’Bevar 
slagtergårdene på Vesterbro’ 
meddeler Jens Peter Henning-
sen også, at en lang række slag-
tergårdsstøtter er trådt til og 
har svedt over tasterne.

Klagerne har opsættende 
virkning på en nedrivning, 
skriver Slots- og Kulturstyrel-
sen i sin klagevejledning.

De gamle bygninger på Enghavevej - fandt ingen nåde i ved sidste 
uges møde i Borgerrepræsentationen, hvor et stort fl ertal afviste 
en bevarende lokalplan. Arkivfoto: Martin Sørensen

FREDNING. Vesterbro Lokaludvalg bruger sin indsigelsesret og klager 
til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning.

Fakta

EN KORT HISTORIE

 ■ Opført fra  og frem er 
Slagtergårdene og de gamle 
industribygninger i karréen den 
sidste rest af det lave byggeri 
med beboelse, småproduktion 
og værksteder, som tidligere 
karakteriserede hele Vesterbro. 

Kilde: Hanne Fabricius/Tyra.dk

 ■ I januar  affødte et 
ønske om at rive Vesterbrogade 
c ned og bygge ny - 
etagers boligejendom  
indsigelser. Ønsket blev 
senere en del af det samlede 
lokalplanforslag som omfatter 
hele Sundevedsgadekarréen 
og altså også slagtergårdene.

 ■ . april sendte et flertal 
i Borgerrepræsentationen 
lokalplanforslaget i en høring, 
der ved sin afslutning . august 
havde affødt  indsigelser. 

 ■ I august besluttede 
Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur at 
indsende et fredningsforslag 
for slagtergårdene til Det 
Særlige Bygningssyn.

 ■ . november indstillede 
Det Særlige Bygningssyn 
slagtergårdene til fredning 
og at sende forslaget i 
høring til . februar .

 ■ . april  afviste Slots- 
og Kulturstyrelsen at frede 
Slagtergårdene. Men samtidig 
opfordrede styrelsen til at 
bevare de historiske gårdmiljøer 
ved kommunal planlægning.
Kilder: Københavns Kommune, 
Kulturministeriet m.fl .
 

UVi er blevet op-
mærksomme på, 

at vi har indsigel-
sesret og den har vi 
tænkt os at benytte.
THOMAS EGHOLM, formand, 
Vesterbro Lokaludvalg
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ÅBENT HVER DAG 10-20
KR. HIMMMELFARTSDAG LUKKET

KØB OGSÅ PÅ MAGASIN.DK

EKSKLUSIV MOSKUSDYNE

Dansk produceret helårslet dyne med 
vår i 100 % bomuldsbatist. Fyldt med 
400 gram bløde moskusdun, som gør 
den god til de lidt varmere sommer-
måneder eller til dig, som vil have en 
lettere dyne. Certifi ceret med 
Nomite, Oekotex og Downafresh, 
som garanterer for råvarens kvalitet 
og gør dynen allergivenlig. 
Fås i 4 størrelser. Fx 135x200 cm

Før 1.999,-

NU 999,50

499,-

SOMMERDYNE MED ANDEDUN

Lækker sommerdyne fremstillet af
naturens egne materialer med vår
i 100 % bomuldscambric syet i små
bokse, som er velegnet til sommerdyner.
Fås i 2 str. Fx 135x200 cm

50%
Det grønne hegn 
bliver taget ned

AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

ENGHAVE  PLADS: Lad kun falde, 
hvad der ikke kan stå. 

Mandag denne uge begynd-
te Metroselskabet at tage det 
grønne hegn ned omkring 
metrobyggepladsen Enghave 
Plads. Det betyder, at Trebjør-
ne og Sidewalk og andre butik-
ker i Istedgade endelig får lidt 
mere udsyn hen over pladsen.

Hegnet bliver taget gradvist 
ned hele vejen rundt om plad-
sen - fra Istedgade og med uret 
så at sige, indtil det sidste styk-
ke foran Tove Ditlevsens Skole.

I mere end fem år har det i 
alt seks kilometer lange hegn 
skærmet mod byggeriet samti-
dig med, at det har været væg 
for byens kunst.

Men nu bliver synger det 
grønne hegn, der omkranser 
metrobyggepladserne i hoved-
staden, på sidste vers.

Byggeriet af den nye metro-
linje, Cityringen, går nemlig i 
disse dage ind i sin sidste fase, 

og de næste godt to år skal der 
blandt andet lægges skinner, 
indrettes stationer, installeres 
systemer og ikke mindst etab-
leres nye byrum.

Metrohegnene i København 
og på Frederiksberg vil falde ét 
efter ét i løbet af 2017-2018 i takt 
med, at de nye byrum indret-
tes med flisebelægning, spring-
vand, træer, bænke m.m. Fa-
seskiftet betyder dermed et 
farvel til udsmykningen af de 
grønne hegn, som i mere end 
fem år har ageret lærred for 
både kunst, kulturformidling, 
møbler, lysinstallationer og an-
dre kreative bidrag.

Unikt og spændende sted
»Byens Hegn er et unikt og 
spændende sted at vise mine 
værker frem i byrummet. Det 
er noget helt særligt at bevæ-
ge sig ud i gadebilledet uden 
for galleriernes og museernes 
vægge. Det gør det muligt at 
komme tæt på alle byens bor-
gere med min kunst og forhå-
bentlig give dem noget med på 

vejen. Men det forpligter også, 
for Byens Hegn er Danmarks 
største lærred, og folk forven-
ter noget andet af dig, når du 
stikker næsen frem i bybille-
det. Det er meget lærerigt,« si-
ger billedkunstner Carl Krull, 
som har udsmykket hegnet på 
Sønder Boulevard og Øster Sø-
gade med værkerne Seismo-
gram og Seismic Wave.

Selv om projektet nu lakker 
mod enden på Cityringens byg-
gepladser, så fortsætter Byens 
Hegn sit liv og sin udbredelse 
på de kommende metrohegn 
langs Sydhavnslinjen, hvor det 
også er planen at udsmykke de 
grønne pladehegn rundt om 
byggepladserne.

På Enghave Plads begynder 
indretningen af  den nye sta-
tionsplads til sommer og for-
ventes færdig til næste år, hvor 
det gamle springvand kommer 
tilbage. 

Og så skal vi byde velkom-
men til et nyt valnøddetræ – 
det kan du læse mere om på 
side 4.

Metrobyggeriet er nu så fremskredent, at Byens Hegn - det grønne hegn, der har skærmet for 
byggeriet, skal tages ned. Mandag begyndte det på Enghave Plads. Foto: Søren Hytting

BYENS HEGN. Metroselskabet er begyndt at pille det 
grønne hegn ned. Første sted var på Enghave Plads.

//// KORT NYT
Gratis svømmeundervisning i havnen
HAVNEN: Københavnere og byens besøgende har 
denne sommer en unik mulighed for at blive 
bedre svømmere og lære at svømme i åbent 
vand. Fra fredag den 2. juni og resten af bade-
sæsonen er der fire ugentlige træninger i Kø-
benhavns Havn – gratis og uden tilmelding. In-
struktører fra Hovedstadens Svømmeklub står 
klar på kajkanten i Havnebadet Sluseholmen og 
ved badezonen Halfdansgade på Islands Brygge. 

De åbne træninger er en del af optakten til 
EM i svømning, der løber af  stablen i Royal 
Arena i København til december.

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian 
Ebbesen (DF) ser store muligheder i tilbuddet:

»EM i svømning er en stor begivenhed for 
hele SvømmeDanmark. Derfor er jeg glad for, at 
vi kan tage forskud på festlighederne med gra-
tis svømmetræning i Københavns Havn. Byens 
værtskab for internationale mesterskaber skal 
give mening og værdi for borgerne, og derfor 
inviterer vi alle til selv at prøve kræfter med 
svømning i vores fantastiske havn,« siger han 
i en pressemeddelelse.  cmo FOTO: KØBENHAVNS KOMMUNE
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Vi ved, hvad de forskellige købere vil høre om din bolig 
og området, så de føler sig hjemme.
 
Bestil en personlig og gratis salgsvurdering hos
home Vesterbro
Tlf. 33 260 260
vesterbro@home.dk

Lad os få køberne 
til at føle sig hjemme

37
80

6

//// KORT NYT

LÆSKENDE: Byens vandposte 
er nu åbne for sommeren. Ved 
vandpostene kan du nyde en 
tår koldt drikkevand – helt 
gratis og med god samvittig-
hed overfor miljøet.

»Det er langt billigere at 
slukke tørsten i vand fra hanen 
end vand på flaske, og så bat-
ter det i vores CO2-regnskab. 
København har et ambitiøst 
mål om at være verdens før-
ste CO2-neutrale hovedstad i 
2025, så jeg kan kun opfordre 
alle til at bruge byens vandpo-
ste og være med til at gøre en 
forskel,« siger Frank Broder-
sen fra HOFOR, Hovedstads-
områdets Forsyningsselskab.

På Vesterbro er der vand-
poste på blandt andet Sønder 
Boulevard, i Enghaveparken, 
på Enghave Plads, Halmtorvet 
og i Skydebanehaven.  cmo

PR-FOTO: HOFOR

Så er der vand 
i vandposten

TRAFIK: Københavns Kom-
munes investeringer i cykel-
området betaler sig, hvis man 
spørger københavnerne. I kom-
munens seneste cykelredegø-
relse kan man se, at køben-
havnernes tilfredshed er gået 
fremad på alle parametre, Tek-
nik- og Miljøforvaltningen har 
målt på siden 2008. Der er dog 
fortsat plads til forbedring, og 
den er nødvendig, mener tek-
nik- og miljøborgmester Mor-
ten Kabell:

»Cykelredegørelsen viser, at 
der er nødvendigt med øgede 
investeringer, hvis vi skal ha-
ve flere til at tage cyklen i ste-
det for bilen, og det er særligt 
vigtigt, når vi bliver så mange 
flere københavnerne de kom-
mende år,« siger Kabell (EL) i 
en pressemeddelelse.  cmo

Cykeltilfredsheden 
er stigende

AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

PÅ PLADS: Når Enghave Plads 
bliver genskabt i 2018 kommer 
der en helt ny beboer: Nem-
lig et valnøddetræ, der skal 
erstatte det legendariske ka-
stanjetræ, der måtte lade livet 
for metrobyggeriet. Kastanjen 
kunne ikke bevares, og derfor 
blev den fældet og aflivet.

Men nu kommer et nyt iko-
nisk træ til Vesterbro, nemlig 
et valnøddetræ, der lige nu er 
i familiepleje i Allerød, hvor 
intet bliver overladt til tilfæl-
dighederne.

Det er gartner på Birkholm 
Planteskole i Allerød Uffe Ras-
mussen, der med stor omhu 

plejer og passer det 50 år gamle 
træ, som kan blive 200 år.

Lige nu ejes træet af Metro-
selskabet og planteskolen, men 
når træet bliver sat i asfalten 
midt på Enghave Plads er det 
Københavns Kommune, der 
overtager ejerskabet.

Gøres klar til flytning
Og intet er overladt til tilfæl-
digheder for træet.

Ove Møller, talsmand for 
Planteskolen Birkholm siger 
til Vesterbro Bladet, at træet 
har det rigtigt godt:

»Valnøddetræet har det rig-
tig fint, det har sat fine, nye 
skud i alle grenspidser og der 
er dannet blomsteranlæg, så 
træet også i år vil få mange 

fine frugter. Træet bliver om-
plantet det kommende efter-
år for at sikre optimale betin-
gelser når det skal leveres ind 
til Enghave Plads,« siger Ole 
Møller.

Når træet ankommer til Eng-
have Plads, bliver det leveret 
med en klump på cirka to en 
halv meter i diameter, så for at 
give plads til det skal der graves 
et hul på minimum tre meter.

Selvom træet lige nu stort-
rives i naturen, skal man ikke 
bekymre sig om flytningen, si-
ger Ove Møller:

»Valnøddetræer trives sær-
deles fint i bymiljøet, selvom 
det er vokset op i ’naturen’ på 
en planteskole - der er i nyere 
tid plantet fire nye Valnødde-
træer i Mimersparken på Nør-
rebro,« siger Ole Møller.

Træet fylder 50 år i år og 
har i mange år leveret frugter 
til den lokale traditionelle val-
nøddesnaps. 

Line Hinberg fra Metroselskabet og garnter Uff e Hansen ser til, at træet har de rette forhold. Foto: Martin Sørensen

Træstammen på 
valnøddetræet bliver målt hver 
dag. Foto: Martin Sørensen

Vesterbros nye træ i pleje
TRÆPOLITIK. På Birkholm Planteskole ved Allerød bor et valnøddetræ godt solidt plantet 
i jorden. Til næste år kommer det nær dag og skal slå rødder på Enghave Plads.

UTræet bliver 
omplantet det 

kommende efterår 
for at sikre optimale 
betingelser når det 
skal leveres ind til 
Enghave Plads.
OVE MØLLER, 
Planteskolen Birkholm
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10%
PÅ HELE 

VAREHUSET

RABAT

DEN 25. MAJ
KRISTI HIMMELFARTSDAG

Kl. 9-20
Gælder alle varer undtagen gavekort og Montageservice. 

Tilbuddet kan godt kombineres med kundeklubskort.
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AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

HJERTEBLOD: Det begyndte i 
Rom. Pernille Olsen, 28 år, var 
for et par år siden med sin fa-
milie i Rom. 

Ingen havde været der før, 
og derfor hentede Pernille Ol-
sen en app med vejviser til lo-
kale steder. 

De fandt et pizzeria, som 
Pernilles mor først rynkede på 
næsen ad, men hurtigt måtte 
overgive sig til, at det var et helt 
særligt og meget unikt sted. 

Opskriften var den særlige 
app, hvor romere havde ud-
valgt spots og steder, og Per-
nille fik straks ideen.

»Jeg tænkte, at det må man 
kunne gøre i København – la-
ve et kort over steder, som tu-
rister ikke normalt ville søge 
hen til, fordi de ligger lidt uden 
for de klassiske seværdighe-
der,« siger Pernille Olsen.

Vi møder hende og kolle-
gaen Marie Bennike, 29 år, på 
Petrol i Istedgade, der også er 
på kortet over hjertesteder på 
Vesterbro.

Langt fra havfruen
Og det er små, unikke steder, 
der ikke ligger lige på alfarvej.

»Vi mener, at København 
har meget mere at byde på 
end kanalrundfart, Den Lille 
Havfrue og Tivoli. Vi vil gerne 
vise turisterne de unikke ste-
der, der bare ligger lige rundt 
om hjørnet, men som man ik-
ke opdager, hvis det er første 
gang, man er i København,« si-
ger Pernille Olsen.

Det er de to kvinder selv, der 
har fundet frem til de steder, 
som er med på kortene.

»Vi har vadet op og ned ad 
gader og kørt rundt og banket 
på døren hos de steder, som har 
en særlig plads i vores hjerte. 
Det er steder, som vi 100 pro-
cent kan stå inde for, fordi vi 
ved, at kaffen er god, eller der 
er en særlig stemning og de 
folk, der ejer steder, er drevet 
af  energi og lyst. Det er ikke 
kædecaféer – det kan  folk selv 
finde,« siger Marie Bennike.

City Hearts, som det lille fir-
ma hedder, blev stiftet i 2016, 

og der er foreløbig tre kort. Ét 
på Vesterbro, ét på Nørrebro og 
ét i City. Kortene er gratis og 
ligger på hoteller og turistkon-
torer. Og ud over kortet med 
hjerter, der viser vej til steder-
ne, er der en kort, men præcis 
beskrivelse af hvert enkelt sted 
på engelsk. 

Kvalitetsstempel
»Men selvom det primært er 
til turister, tænker vi også, at 
københavnere kan få stor glæ-
de af  det ved at se steder, de 
måske ikke kendte. Man tror, 
man kender sin by, men måske 
har man overset en superfed 

café om hjørnet,« siger Marie 
Bennike. 

Det er de udvalgte steder, 
der betaler for at være med på 
kortet, men det er meningen, 
at kortet skal revideres hvert 
år, så der kommer nye, unikke 
steder på – og andre ryger ud. 

»Man kan sige, at det at væ-
re på City Hearts er et kvali-
tetsstempel. Vi tjekker løben-
de, at det stadig er anbefalelses-
værdigt, og på den måde tror 
vi ikke, at man bliver skuffet. 
Vi vil i øvrigt også meget ger-
ne høre fra københavnere, der 
har tips til steder, som vi bør 
have med på kortene, for der 

åbner jo hele tiden nye,« siger 
Marie Bennike.

Kortene omhandler caféer, 
barer, restauranter, shoppeste-
der og underholdning. 

På Vesterbro er der alt fra 
Jernbanecafeen til den udvide-
de dagligstue, Absalon. Petro i 
Istedgade, vinbaren på Vester-
bro Torv og Café Mandela på 
Halmtorvet er også med.

Ud til flere bydele
Det er i høj grad de to kvinders 
egne sparebøsser, der har måt-
tet lade livet for projektet. Per-
nille Olsen selv står for layout-
et og grafikken, og butikkerne 

betaler så for at være med. Li-
ge nu kan det lige løbe rundt 
for de to iværksættere, men de 
håber at brede konceptet ud til 
flere bydele og dermed få stør-
re økonomisk grundlag.

City Hearts er også på Face-
book og Instragram, og på 
Facebook er der links til ar-
tikler med portrætter af  folk 
i bydelene.

»Vi kan mærke en større in-
teresse blandt københavnerne, 
for ud over kortet, får de en 
fortælling om et menneske el-
ler en butik i deres bydel, og 
det giver lige lidt mere,« siger 
Pernille Olsen.

Pernille Olsen og Marie Bennike har fi nkæmmet København for lækre og unikke steder, som turister og københavnere bør opdage. Foto: Michael Paldan

De har hjertet på rette steder
KORT. To unge kvinder har sat hjerter på København. Det skal hjælpe turister til at fi nde lokale, 
unikke cafeer og butikker. Men vi andre københavnere kan også opdage steder, vi ikke kendte.

Fakta

CITY HEARTS
 ■ Pernille Olsen,  år, Valby

 ■ Marie Bennike,  år, Holte

 ■ De stiftede City Hearts i 

 ■ Foreløbig tre kort over 
steder, der fortjener et hjerte. 
Flere bydele er på vej.

 ■ Kortene er gratis og på engelsk, 
men på Facebook og Instagram 
er der også danske beskrivelser.
Kilde: Cityhearts
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Kom og få information om den nye  
affaldsordning til bioaffald, der bliver  
rullet ud i København fra august.

På mødet kan du stille spørgsmål til  
affaldskonsulenter fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen, se de nye beholdere og  
få informationsmaterialer med hjem.  
Der vil være drikkevarer og økopølser. 

TID OG STED
Den Blå Salthal (Amager)
Amager Strandvej 1-3
Torsdag 15. juni kl. 14-17
Fri parkering 

Nørrebrohallen (Nørrebro)
Multisalen, indgang fra Mimersgade
Tirsdag 20. juni 14-17

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet
senest onsdag 7. juni på
infoamager@tmf.kk.dk  
eller infonorrebro@tmf.kk.dk 
  

Invitation til affaldsansvarlige og  
viceværter i Københavns Kommune

INFOMØDE  
om ny affaldsordning  
i etageejendomme

Info-problemer med 
busomlægning

AF FRANK S. PEDERSEN
red@vesterbrobladet.dk

RUTEBILER: Det store vejarbej-
de på Vesterbrogade betyder 
blandt andet, at bus 6A er om-
lagt ud af byen. 

Det har tilsyneladende 
overrasket flere passagerer, 
der ifølge TV2 Lorry har ven-
tet forgæves på bussen, fordi 
man ikke på stoppestedet har 
gjort det tydeligt nok, at bus-
sen ikke kommer.

Movia har svaret tv-statio-
nen, at man har dækket sig ind 
ved at ved at opdatere digita-
le platforme som Rejseplanen 
og DOTs hjemmeside med æn-
dringerne og på stoppesteder-
ne henviser til hjemmesiderne. 
Men at man vil se på, hvad der 

kan gøres for at få informatio-
nerne bredere ud. 

Hjælpen er nær
Her iler Vesterbro Bladet selv-
følgelig til hjælp. 

Hvis man for eksempel ger-
ne vil ud af byen fra Enghave-
vej, så må man gå til Platanvej 
for at finde bussen, der bruger 
Istedgade i stedet for Vester-
brogade, men altså ikke stop-
per i Istedgade. 

Og så skulle vi på redaktio-
nen hilse og sige, at Movia da 
er velkommen til at kontakte 
avisens salgsafdeling, der ger-
ne hjælper med at skabe for-
bindelse mellem passagerer og 
busselskab med en annonce, 
det skulle efter sigende være 
meget effektivt.

A bruger i øjeblikket ikke stoppestedet ud af Vesterbrogade ved Enghavevej på 
grund af det omfattende vejarbejde resten af året. Foto: Michael Paldan

REJSEPLANER. Movia beklager gener på 
grund af vejarbejdet på Vesterbrogade.

Fakta

REJSEPLANEN OM 6A
 ■ Linje A mod Rødovrehallen 

kører ad Reventlowsgade - 
Istedgade - Lyrskovgade - Vester 
Fælledvej, i stedet for den 
normale rute ad Vesterbrogade. 
Bussen A standser kun 
ved linje  stoppested ved 
Hovedbanegården/Istedgade 
på den omlagte rute. Det 
betyder at bussen ikke kører til 
stoppestedet Hovedbanegården, 
Vesterbros Torv, Frederiksberg 
Allé og Enghavevej. Det gælder 
fra den -- kl : 
til den -- kl :. 
Kilde: rejseplanen.dk
 

//// KORT NYT

En brandspændende lørdag
BRANDBESØG: Hvor langt kan en brandslange sprøj-
te? Og hvordan er det egentlig at være brandmand? 
Det og meget andet kan du blive klogere på, når 
Vesterbro Brandstation på Enghavevej 168-170 in-
viterer indenfor lørdag 27. maj fra kl. 10-13. Her vil 
brandfolkene demonstrere og fremvise køretøjer 
og materiel. Der er fri entré. belo

ARKIVFOTO: CARSTEN LUNDAGER

København lukker 
for varmen
ENERGI: Københavns Kommune 
deltager igen i år i den lands-
dækkende kampagne ’Som-
merluk 2017’, hvor fjernvar-
men lukkes i maj og åbnes 
igen den 15. september. 

Ved at lukke for varmen i 
sommerperioden kan kommu-
nen spare ca. fem procent af de 
årlige energiudgifter i en ejen-
dom. Målet er at sommerlukke 
på halvdelen af  kommunens 
ejendomme og fordoble bespa-
relsen fra 2016 – og derved spa-
re tre millioner kroner.

Københavns overborgme-
ster går forrest i ’Sommerluk 
2017’-kampagnen:

»København skal være ver-
dens første CO2-neutrale ho-
vedstad i 2025. Derfor sommer-
lukker vi naturligvis for fjern-
varmen i kommunens bygnin-
ger. Jeg vil gerne opfordre alle 
københavnere og private byg-
ningsejere til at gøre det sam-
me – der er gevinst for både 
privatøkonomi og klima,« siger 
Frank Jensen (S). cmo



8 /  VESTERBRO BLADET /  ONSDAG 24.  MAJ 2017 DEBAT

Bland dig i debatten
SKRIV: Vesterbro Bladet tilstræber en levende og konstruktiv debat om de lokale forhold i København V, 
og vi opfordrer derfor alle borgere til at give deres mening til kende. Har du lyst til at deltage i debatten, 
kan du sende dine holdninger og meninger på e-mail til red@vesterbrobladet.dk. Redaktionen priorite-
rer debatsiderne i avisen og forbeholder sig ret til at forkorte læserbrevene. Læserbreve må max. være 
på 250 ord. Husk, at debatindlæg skal være forsynet med navn og adresse. Send gerne portrætfoto med.

Debat
Skurvogne og containere 
optager p-pladser

…Debat
SIMON PETER SPANGGAARD
Ingerslevsgade

TRAFIK: I skrivende stund (3. 
maj) optager containere, skur-
vogne, stilladser og lifte om-
kring 30 parkeringspladser 
på Røddinggade, Sønder Bou-
levard, Ingerslevsgade, Bodils-
gade og Sigerstedgade.

Det er selvfølgelig glædeligt 
med forbedringer i boligfor-
eningerne, men kvarteret er i 
forvejen ramt af stigende efter-
spørgsel på parkeringspladser. 
De mange spærrede pladser af-
leder derfor endnu mere søge-
trafik med deraf støj, forure-
ning, irritation og øget ulyk-
kesrisiko for alle trafikanter.

Jeg vil derfor henstille til 
parkeringskontrollen, at de 
ser med mildere øjne på ube-
tydelige forseelser (for eksem-
pel et hjul på rabatten) og li-
geledes henstille til, at vi alle 
parkerer med omtanke for ek-
sempel med kort afstand til an-

dre biler og helt tæt på de gule 
trekanter,  så pladsen udnyttes 
bedst muligt.

I øvrigt kan det undre, at 
skurvogne og containere ger-
ne må nedsætte oversigten til 
cyklister og fodgængere ved at 
stå ’ulovligt’, når parkerings-
kontrollen så ivrigt udskriver 
bøder til bilister for samme 
forseelse.

UDe mange spær-
rede pladser 

afl eder derfor 
endnu mere søge-
trafi k med deraf 
støj, forurening, 
irritation og øget 
ulykkesrisiko for 
alle trafi kanter.

SIMON PETER SPANGGAARD

Naboerne skal tages med på råd
…Debat
THOMAS WARBURG (SF)
Medlem af Vesterbro Lokaludvalg

DIALOG: Flere skal bestemme 
mere. 

Det gælder også, når vi 
snakker fixerum. 

Naboerne skal tages med på 
råd, når lokaludvalget vil ud-
vikle bydelen. Det er hele me-
ningen med lokaludvalg.

Vesterbro Lokaludvalg har 
nu netop vedtaget at bede par-
tierne, der skal forhandle kom-
munens kommende budget, 
om døgnåbent i fixerummet 
Skyen på Mændenes Hjem.

Døgnåbne fixerum er i ud-
gangspunktet en god idé. Bare 
ikke på Skyen. Fixerummet er 
en fejlplacering, der trækker 
store veksler på naboerne. 

Derfor var alle glade, da 
kommunen tidligere på året 
gjorde fixerummet H17 på 
Halmtorvet døgnåbent. Man 
håbede at kunne trække stof-

brugerne over til Kødbyen, 
hvor der ikke er tætte naboer 
som på Istedgade.

Nu foreslår et flertal i lokal-
valget at bede om atter at få 
døgnåbent på Skyen. Jeg sy-
nes, det er en forkert vej at gå 
og et kedeligt signal, som næp-
pe nyder opbakning blandt 
borgerne.

Tidligere formand for Vesterbro Lokaludvalg er ikke enig med fl ertallet i lokaludvalget, der vil have døgnåbent i Skyen. Arkivfoto
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Sigrunsvej 18  3400 Hillerød   Tlf. 33 32 55 29

 Herlev Hovedgade 82 2730 Herlev   Tlf. 33 32 55 26

Rosenørns Allé 18 (ved Forum) 1634 Kbh V  Tlf. 33 32 55 21

Åbningstider: 

Mandag - fredag kl. 10.00-18.00

Lørdag kl. 10.00 - 15.00 · Søndagsåbent kl. 11.00-16.00
 GRATIS KUNDEPARKERING 
VED ALLE BUTIKKER

Se mere på www.sengekompagniet.dk

HESTBÆK 
MODEL 145 SOVESOFA
leveres i en eksklusiv
New Zealansk uld, Grå. 
Sovemål: 140x200 cm inkl. stofmagasin.

HESTBÆK SOVESOFA 
MODEL 33D 
m. stål meder 
Liggemål 140x200 cm

NU 7.999.-
SPAR 4.154,-

MÆRKEVARESALG

RINGSTED 70 ÅRS JUBILÆUMS HELÅRS DYNE RINGSTED 70ÅRS JUBILÆUMS 
SOMMER DYNE
Bære evne 9.

140 x 200 cm, 
før 1.198,-

NU 599.-
SPAR: 600,-

140 x 220 cm, 
før 1.318,-

NU 649.-
SPAR: 669,-

SLY SOVESOFA
Udvendige mål 208 x 83 cm.  Sovemål 140 x 200 cm. 
Fås i andre farver

4.999.-
FAST LAVPRIS

LAGER

DORMIRE 3 D BOKSELEVATION
Dobbelt fjedret boxelevation med multipocket fjedre. 
Vælg mellem fast eller medium. Inkl. temperatur 
regulering i topmadrassen. 2 stk. 90x200 cm. Prisen er 
excl. ben.

2 stk. 90 x 200 cm

NU 17.999.-
SPAR: 14.000,-

HURTIG
LEVERING

BEGRÆNSET 
PARTI

TEMPERATUR 

REGULERENDE 

TOPMADRAS

Hos os kan du 
forvente:
• Pris garanti
• god service
• god rådgivning
• god tid
• god atmosfære
• stort udvalg
• 30 dage ombytningsret
• 35 års erfaring
• special mål

HESTBÆK OTTOMAN  
Sovemål: 140 x 200 cm. På lager 
i sort bejset stel, med uldstof.

NU 5.499.-
GODT KØB

 

LAGER

LAGER

AUPING UDSTILLINGS MODELLER
Vi gøre klar til den nye Auping kollektion.
Så kom ind og gør et KUP!!
Excl. gavl og ben.

DUNLOPILLO NATURE BOXMADRAS 
fåes i størelse: 
120/140/160/180 x 200 cm 

 AUPING  JENSEN  TEMPUR  DUNLOPILLO  CARPE DIEM

 DORMIRE  HESTBÆK  SONNO  INNOVATION RINGSTED DUN

F.eks. 140 x 220 cm, 
før 2.199,-

NU 1099.-
SPAR: 1100,-

F.eks. 140 x 200 cm, 
før 1.999,-

NU 999.-
SPAR: 1000,-

FLEMING SOVESOFA  
Udvendige mål 168 x 88 eller 
148 x 88 cm. Sovemål 140 x 200 
eller 120 x 200 cm.
Før: 4.999,-

NU 3.499.-
SPAR: 1.500,-

LAGER

TEMPUR NORTH PUDE
før 1.299,-

NU 899.-
SPAR: 400,-

NU 10.999.-
SPAR 3.993,-

 

BEGRÆNSET 
PARTI

BEGRÆNSET 
PARTI

Str. 180 x 200 cm

NU 14.998.-
SPAR: 9.599,-

SONNO BASIC KONTINENTAL 
5- zonet pocket madras Fast 
dess. Monaco Grå.
Inkl. Air Topmadras 75 mm.
Excl. gavl og ben.

NU 8.999.-
SPAR 3.000,-

Str. 160/180 x 200cm 

NU 5.999.-
SPAR 3.000,-

Str. 120/140x 200cm 

SPAR 
OP TIL 

40%
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Imens du vælger

nye lamper, læser

din Køberrådgiver

el-installationsrapporten

Personlig og stærk
køberrådgivning til dig

hos home Bjerregaard & Co.

Med home køberrådgivning får du en personlig rådgiver, der hjælper og
guider dig hele vejen igennem de komplekse processer op til dit boligkøb -
så du kan sove trygt om natten.

Vores køberrådgiver Rie Jakobsen har baggrund fra både banken,
ejendomsmæglerens og juristens verden og kan derfor give dig en unik og
optimal rådgivning hele vejen rundt.

Kontakt Rie på tlf. 41 21 00 80 og hør, hvad hun kan gøre for dig

Bjerregaard & Co.

Købt eller gratis

Onkel Dannys lopper logrer igen
HALMTORVET: Det er først rigtig sommer på Vestebro, når Onkel Dannys Loppemarked skyder sæsonen 
i gang. Det sker søndag 28. maj fra klokken 10 til 16, hvor brostenene bag Café Mandela bliver fyldt med 
boder med alt lige fra gamle vinylplader, cder, blomstrede vaser, neonfarvede solbriller og de sygeste 
stiletter. Kom forbi og gør et kup og hyg dig på pladsen med masser af musik. Skal du have en bod, så 
meld dig til på Facebook.  abe/arkivfotorundtrundt

Byen

Økologisk gademad ved gammel station

AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

MADMARKED:  Hvis du ikke skal 
bruge kristi himmelfartsferien 
på en smuttur udenfor Vester-
bro, så brug fridagen til at mæ-
ske dig i lækkerier, når plad-
sen foran den gamle Enghave 
Station bliver omdannet til et 
hyggeligt streetfood-marked.

Det er organisationen Rebel 
Foods, der står for madmarke-
det,  når foodtrucks, madcykler 
og barer ruller ind på pladsen 
foran de gamle stationsbygnin-
ger og serverer økologisk gade-
mad, drinks og kolde øl i solen. 

Rebel Food, der står bag 
markedet, stiller krav om øko-
logi, bæredygtighed og ansvar-
lighed og tager flere street food-

klassikere med, så som tacos, 
tærter, pita og kinesiske brød, 
bao buns, med.

»Vi har igennem vinteren 
udvalgt de bedste food trucks, 
madcykler og andre mobile ga-
demadskoncepter, der alle øn-
sker at fokusere på økologisk 
gademad af  høj kvalitet,« si-
ger Sigurd Schack Ulvedal - 
gastronomisk ansvarlig hos 

Rebel Food, der også har ud-
arbejdet et manifest.

Manifestet består af  seks 
kriterier, der sikrer, at gade-
maden er original, præsente-
rer sig lækkert, bygger på et be-
vidst råvarevalg, at food truck 
eller cykel har et personligt ud-
tryk, at maden er ansvarlig og 
at den serveres hurtigt, uden 
at gå på kompromis. 

Rebel Foods kører rundt i byen med forskellige madmarkeder. Torsdag . kan vesterbroerne få glæde af de økologiske og velduftende retter. PR-foto

ENGHAVE. Kristi himmelfartsdag 25. maj er der godt nyt for lækkersultne madører, når 
Rebel Food genbruger den gamle stationsplads foran Enghave Station til madmarked.

HVOR: Foran gamle Enghave 
Station
HVORNÅR: Madboder fra 12-
20.30 - baren er åbent til 22
HVORDAN: Madmarked

REBEL FOOD

HAR DU HØRT...?
AF CHRISTIAN M. OLSEN 

FOTO: PR + IRIS/SCANPIX

Send os gerne tip om, hvad 
der sker i byen på red@
vesterbrobladet.dk

... at på søndag 28. maj holder 
PUMPEHUSET årets første lop-
pemarked i byhaven. Her kan 
du nyde de varme sommervi-
bes og gå på jagt i bugnede 
boder af sommertøj, boliglir 
og gode retrosager. Du kan 
stille sulten med Byhavekøkke-
nets venezuelanske lække-
rier og slukke tørsten i kolde 
økopils, drinks eller økosafte. 
Pumpehuset har lavet et sam-
arbejde med Røde Kors’ 
asylcenter 
Sandholm. 
Lopperne 
har derfor 
mulighed 
for at donere 
det, der ikke 
bliver solgt.

... at på onsdag 31. maj kl. 10 
åbner FLYING TIGER COPEN-
HAGEN butik på Fisketor-
vet. På dagen forkæles kunder-
ne med goodiebags, gavekort, 
smagsprøver og konkurrencer. 
Butikken på Fisketorvet er 
Flying Tiger Copenhagens 
butik nummer 75 i Danmark, 
og 780 internationalt.

... at DOYOGA, der har studie 
i Store Kongensgade i Indre 
By efter sommerferien kom-
mer til Vesterbro, nærmere 
bestemt Vesterbrogade 69, 
hvor yogacentret efter planen 
åbner 15. august. Doyoga har 
omkring 1.200 medlemmer, 

der benytter sig 
af faciliteterne 

i Indre By.
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Pile Allé 23, 2000 Frederiksberg, Tlf. 3322 7007, www.pilekroen.dk

God smag 

og udsøgt gæstfrihed 

i den gamle kro på Frederiksberg
På hjørnet af Pile Allé & Vesterbrogade. Lige ved Zoo og Søndermarken

Anno 1887

Hel mør og saftig steg,
serveres ved bordet og man 
skærer selv...

Amerikansk

Colorado
Steak
INKL. SALAT BUFFET
Serveres med frit valg af kartoffel (4 slags)

samt frit valg af sauce (2 slags)

Pris pr. person derudover kun 189,- / Børn under 12 år spiser gratis max. 1 pr. voksen

389,-
MAN.
TIRS.
ONS

TORS.
TIL
SØN.Stegt fl æsk ad libitum 99,- 139,-

SEPARAT SELSKABSLOKALE
Forkæl gæsterne 
med Colorado Steak eller 
god traditionel dansk mad

i renæssance lokalet med bar og lounge 
eller i den nostalgiske kro restaurant.
Selskaber modtages op til 120 pers. 
- kontakt gerne for uforpligtende 
fremvisning.

- også velegnet
til små som

store selskaber

Pris for 2 personer
Spis så meget du kan!
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Medina fredagsrocker på Plænen
MUSIK: Med sine melankolske club-bangere har Medina hærget både hitlister og dansegulve, siden hun 
bragede igennem med storhittet Kun for mig i 2008. Hun har turneret Danmark tyndt med sit ekstra-
vagante show og også indtaget Tyskland. I efteråret blev hun hædret med DMA Æresprisen, og fredag 
aften står hun på scenen på Plænen i Tivoli, hvor hun er klar til fyre den af for et forhåbentligt fest-
stemt publikum.  cmo/pr-foto

Kultur

Enghave Plads giver den gas –
med fed musik og skaterdrenge

AF ANJA BERTH
abe@minby.dk

ENGHAVE PLADS:  For fjerde år i 
træk er der Fortovsfest på Eng-
have Plads. Fortovsfest fejrer 
Enghave Plads, hvor de hand-
lende og en række foreninger 
fra Vesterbro inviterer alle til 
den sejeste fest. 

Det er musikforeningen Ve-
sterbro, der står for arrange-
mentet og ud over de mange 
aktiviteter med fodbold, loppe-
marked og skaterkonkurren-

ce og børneunderholdning, så 
er der et stort musikprogram 
med 30 bands og solister på 3 
scener. Alle interesserede nye 
talentfulde musikere fra hele 
Danmark har haft muligheden 
for at tilmelde sig. 

 »Fortovsfest giver Vesterbro 
en fantastisk mulighed for at 
opleve de unge talentfulde mu-
sikere, som står på spring lige 
nu. Mange af dem bor allere-
de på Vesterbro, så I Musikfor-
eningen Vesterbro mener vi, at 
det er vores forpligtelse at vise 

den store talentmasse frem,« 
udtaler daglig leder i Musik-
foreningen Vesterbro Jesper 
Ø. Jensen.

 Programmet på Enghave 
Plads starter med børneun-
derholdning fra klokken 10.00 
med Stands&Dans efter fuldt 
af  Trolle og Tormods opturs 
børneshow og til sidst Junior-
kabinettet. 

Fra kl. 14 til 18 er der Skate-
board konkurrence arrangeret 
af skaterbutikken SIDEWALK 
for alle under 16 år. 

 Der er også musikscener 
i Kristkirken og på Boutique 
Lize.

For fjerde år i træk er der fortovsfest på Enghave Plads, hvor hardcore musikere og seje skaterdrenge giver den gas. Arkivfoto

FORTOVSFEST. Musikforeningen Vesterbro trækker højtalerne ud på 
pladsen lørdag 27. maj og giver dig den fedeste fortovsfest.

HVOR: Enghave Plads 
HVORNÅR: Lørdag 
. maj kl. -
HVORDAN: www.fortovsfest.dk

FORTOVSFEST

UFortovsfest giver 
Vesterbro en 

fantastisk mulighed 
for at opleve de 
unge talentfulde 
musikere, som står 
på spring lige nu.

JESPER Ø. JENSEN, 
Musikforeningen Vesterbro

 GUIDE

 FORTOVSFEST

 ■ Der er masser af musik ved 
årets Fortovsfest. Vi giver her tre 
bud. TELESCOPE FOR THE BLIND 
optræder i en ’stripped down’-
version som trio. De er netop 
aktuelle med deres anden single 
og video ’Vesterbro’. Hør bandet 
med Eamonn Rainey i front på 
Boutique Lize lørdag kl. .

PR-FOTO

 ■ ESPO DESPO er et 
internationalt band som udfører 
sange med originale tekster 
skrevet på Esperanto. Bandet 
har sin base i København. De 
nuværende medlemmer er af 
bosnisk, tysk og amerikansk 
oprindelse. Hør dem på MUVE 
Scenen på Enghave Plads kl. .

PR-FOTO

 ■ EERIE GLUEs særegne 
musikunivers kan opleves lørdag 
kl. . i Kristkirken. Eerie 
Glue spiller alternativ, dansabel 
fuzz-pop med hang til poetiske 
tekster og ørehængende 
melodier. Hør selv under dette 
års udgave af Fortovsfest.

PR-FOTO

 

3
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 Allégade 10 
DEN SIDSTE OG ÆLDSTE KRO I BYEN ANNO 1780

Allégade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 31 17 51 · www.allegade10.dk · mail: restaurant@allegade10.dk

Mini hotel:

400,-/ 500,-
Booking: 

hotel@pc.dk

Stor Brunch Buffet
inkl. bitter (ad libitum) 179,-

Lørdag, søndag & helligdage kl. 10.00 – 13.00

Husk! – Altid stort udvalg i danske retter og smørrebrød...

Vi griller hele året
Helstegt pattegris

Spis så meget du vil 

Grill alene 198,-      Forret og hovedret 269,-  
med dessert 299,-

20 til 150 personer

Selskabslokaler:

Festmenuer
fra

299,-

Allegade menu 299,-
Forret:

Hovedretter:

Dessert:

på bræt 198,-
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www.besttravel.dk 
Tlf. 70 20 98 99

Ved bestilling, oplys annoncekode for 
specialpris: 

Bestillingsgebyr pr. bestilling maks. kr. 145,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.  
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Toscana & Umbrien
Med Firenze, Siena, Assisi, Pisa, Orvieto m.fl .

Med udgangspunkt i den mondæne 
kurby Chianciano Terme, tager vores 
danske rejseleder os med på udfl ugter 
til kulturelle perler i dejlige Toscana. 

Vi bor på Hotel Rossana - et hyggeligt 
hotel, hvor familien sætter en stor ære 
i, at alle gæster føler sig godt tilpas.

Læs mere om rejsen på www.besttravel.dk/toscana

Inkluderet i prisen
• 8 dage, fl y fra København til Bologna t/r
• Bustransport i Italien
• 7 nætter på Hotel RossanaBBB

i kurbyen Chiantiano Terme
• Halvpension på hotellet
• 1 x frokost
• Vinsmagninger
• Alle udfl ugter ifølge program
• Erfaren dansk rejseleder

Dato og pris
10/6, 17/6  ..........................................................  kr. 6.695
19/8, 26/8, 23/9, 30/9  ..................................  kr. 6.895
7/10, 14/10  .......................................................  kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tillæg pr. person
Tillæg vær. med balkon  ................................... kr. 400
Tillæg for eneværelse ....................................kr. 1.000 
Afbestillingsforsikring  .......................................kr. 275
Turistskat på hotellet pr. pers./nat  .............. € 0,80

WWW.DAVIDMUS.DK

EID
 Kom til åbent  
Eid-værksted  
og lav dine egne  
Eid-dekorationer.  
Søndag 28. maj,  
11. og 18. juni  
kl. 11-15. Helt gratis!

Brug vores annoncebygger: 
tastselv.minby.dk
Ønsk tillykke eller sælg din sofa, 
byt din lejlighed, søg et job,  
annoncér et loppemarked m.m. 
via tastselv.minby.dk.

Vælg annoncetype:
·  Tillykke:
·  Øvrige: opret ord annonce.
Book annoncen og betal online. 
Deadline: Se kolofonen på side 2.

Pri
vatmark

ed

JOB SØGES

rengøringsjob søges 
Søger du en dygtig og pålidelig rengø-
ringshjælp? Så skriv til mig. Jeg er en 
37år gammel kvinde der tilbyder rengø-
ring i KBH område + Sjælland. Jeg har 
erfaring med rengøring i private 
hjemme,er pålidelig ,mødestabil og me-
get omhyggeligt.ring 71412368  

LOPPEMARKED

Togtur med damptog 

som da Farfar var dreng

København – Klampenborg (Ringbanen) d. 25., 27. og 28. maj

”Rundt om husene” København d. 17. og 18. juni 

Se tider og priser på 

www.veterantoget.dk

        Arrangør:  Nordsjællands Veterantog

COMPUTER-HJÆLP 
PROBLEMER???-INTERNET-COMPU-
TER-IPAD-TABLET-TV OG TELEFON 
Hjælp hos dig. TIME-PRIS fra 375 KR. 
Ingen kørselstillæg. Opgaven løst-eller 
gratis. WWW.COMPUTERHJAELP.EU 
RING 5013 0145  

Rundtur i Carlsbergs historie
LOKALHISTORISK: Mandag aften kan du blive klogere på Carls-
bergs historie ved en rundtur på Carlsberg. Det er Vesterbro 
Lokalhistorisk Forening og Arkiv, der står bag. Guide er John 
Voldfrom, der har en stor viden om Carlsberg, der i dag er ver-
dens fjerdestørste bryggeri med over 100 bryggerier i forskel-
lige lande. 

Rundvisningen er en tidsrejse hvor der vil blive fortalt om 
starten, konflikten og forsoningen mellem sønnen Carl Jacob-
sen og faderen I.C. Jacobsen. Der vil blive fortalt om hvordan 
Carlsberg var som arbejdsplads i 1970’erne, om drikfældighed og 
om alkohol-politik på Carlsberg. Og turen kigger også fremad:  
Hvornår er man færdig med at bygge, hvor mange lejligheder vil 
der komme, hvad er strategien for den kommende Carlsberg by?

Rundturen finder sted mandag 29. maj kl. 18. Mødested er 
forpladsen foran Carlsberg Station. Der er gratis adgang.  cmo

Tivoli fyldes med børnestemmer
KORSANG: Tivoli bliver fyldt med sangglæde fra 1500 glade kor-
børn, når Børnekordage i Tivoli synges i gang 27. og 28. maj. 
Weekenden skydes i gang med et fælleskor, hvor flere end 200 
børn synger sammen. Børnekor fra hele landet – lige fra Ran-
ders til Hillerød - optræder på Tivolis scener på Plænen og i 
Orangeriet fra kl. 12.00 begge dage.  cmo

//// KORT NYT

PR-FOTO

Husets Teater tyvstarter 
festival med anmelderdarling

AF CHRISTIAN M. OLSEN
cmo@minby.dk

SCENEN: Husets Teater præsen-
terer et væld af forestillinger 
til dette års CPH Stage-festival, 
der løber fra 31. maj til 10. juni.

Teatret tyvstarter dog alle-
rede 28. maj med en genopsæt-
ning af Lampedusa, der tidli-
gere på året høstede mange 
roser både hos anmeldere og 
teatergængere.

Lampedusa skildrer Euro-
pas udfordring med migration 
og flugt gennem to personlige 
fortællinger fortalt af to men-
nesker, der, som så mange an-
dre, føler sig pressede af ind-
vandring og de fremmede.

På scenen ses Charlotte 
Munck og Jesper Hyldegaard i 
en forestilling om de mest vold-
somme og aktuelle begivenhe-
der netop nu, frataget politiske 
opråb og løftede pegefingre.

Nye forestillinger
Udover Lampedusa bliver der 
også mulighed for at gense an-
dre forestillinger fra den sæ-
son, der lakker mod enden.

»Det kan også være, at du 
bare ikke nåede ind og se dem, 

da de oprindeligt spillede, og i 
så fald er der altså mulighed 
for at se dem for første gang. 
Desuden præsenterer vi også 
en række helt nye forestillin-

ger og arrangementer, som du 
med garanti ikke har set hos 
os før. Det bliver en fantastisk 
festival,« skriver Husets Teater 
i en pressemeddelelse.

LAMPEDUSA. Husets Teater, 
Halmtorvet . .-. maj. 
Billetter: husetsteater.dk Se 
hele CPH Stage-programmet 
på www.cphstage.dk

TEATER. Søndag til onsdag er der mulighed for at se eller gense den populære 
forestilling ’Lampedusa’ som optakt til teaterfestivalen CPH Stage.

Nåede du ikke at se Lampedusa på Husets Teater tidligere på året, er der mulighed 
som en optakt til teaterfestivalen CPH Stage. Foto: Henrik Ohsten Rasmussen

VesterbroBladet

Har du noget 
du vil sælge? 

tastselv.minby.dk
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Dagens mest forkælede bar 

FRANSKE FORBINDELSER 
Koncertrække 
Sct. Matthæus Kirke 
Onsdag 31.5. kl. 19.30

Tag med på en sanserejse i fransk 
musik, når organist Philip Sch-
midt-Madsen og Sct. Matthæus 
Kirke på Vesterbro udfolder fran-

ske musikalske delikatesser. Denne 
onsdag bydes på Maurice Duruflés 
Messe Cum Jubilo for herrekor og  
rgel. Endvidere orgelværker af Ces-
ar Franck og Olivier Messiaens. ed-
virkende: St Matthew in the Fields 
kammerkor og Philip Schmidt-Mad-
sen, orgel og dirigent.

FORÅRSKONCERT 
med alle Vesterbro-kor

JAZZ IT UP 
Distortion-koncert
Eliaskirken på Vesterbros Torv
Torsdag 1.6. kl. 21.00 

Disco, house & funk med et touch 

af Jazz i Eliaskirken. Ann Falden på 
vocal, cajon og laptop i samspil med  
Olivier Antunes, orgel & piano samt 
Eva Skipper,  kontrabas.  Kom og 
dans!  Gratis entré. 

Apostelkirken 
Saxogade 13
www.apostelkirken.dk

Sct. Matthæus Kirke
Matthæusgade 31
www.sctmatthaeus.dk

uKirke
Dannebrogsgade 53
www.uKirke.dk

Eliaskirken
Vesterbrogade 49
www.eliaskirken.dk

Enghave Kirke
Sønder Boulevard 120
www.enghavekirke.dk

Kristkirken
Enghave Plads 18
www.kristkirke.dk

Mariakirken
Istedgade 20
www.mariakirken.dk 

Kirkekontoret
Vesterbrogade 67, 3
www.vesterbrosogn.dk

VESTERBRO SOGN
FOLKEKIRKEN PÅ VESTERBRO

FOLKEK IRKEN

Lithauens Plads
Torsdag 1.6. kl.16.00 – 22.00

uKirke rykker ud til gadefest, og invi-
terer alle Distortions verdenskvinder- 
og mænd til en lille firstworld-oase 
af overskud, guldregn og bobler. Her 
går det nemlig godt! Boblebaren sør-

ger for at lange drinks, ‘pagne og rosé 
over disken, så humøret aldrig daler 
under 100%. I den tilstødende sofa-
lounge vil der være “rig” mulighed for 
at nyde alt det gode fra baren, hinan-
dens selskab og komme af med nogle 
#firstworldproblems på den næsten 
tre meter høje guldinstallation.

Enghave Kirke
Fredag 2.6. kl. 19.30

Pinse er fejring af Åndens komme 
over verden. Hildegard kalder ånden 
for det levende lys og den ildfyldte 
kraft; og med hendes kompositioner 

og visioner forener hun det ånde-
lige og det kropslige i det musikal-
ske. Hør Hildegards kraftfulde toner 
og ord. Overtoner: Skye Løfvander; 
blokfløjte og elektroniske effekter: 
Louise Hjorth Hansen; Præst: Viggo 
Julsgaard Jensen

HILDEGARD-MEDITATION  
TIL PINSE

Enghave Kirke 
Tirsdag 7.6. kl.17.00 

Kom i forårshumør med lette, lyse og 
glade toner, når Vesterbro Sogns fire 
Børne- og Ungdomskor mødes om-

kring årets forårskoncert. De ca. 90 
medvirkende sangere vil præsente-
re det nyeste fra deres repertoire og 
supplere med de største hits. Kon-
certen er tilrettelagt af korets leder, 
kantor Lotte Smith-Petersen 
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