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AVIS SØGER BOLIG
NANSENSGADES AVIS SØGER LOKALER.
avisen skal bruge min. 15 m2.
RING TIL 
BO NIMAND LARSEN PÅ  40 75 13 76 
ELLER E-MAIL PÅ
AVIS@NANSENSGADE.NET

Frederiksborggade 35afé CarlaC
Jazz d. 18 feb. kl. 20 - 23

3 stk. smørrebrød 
1 øl og 1 snaps 

Hjemmelavet pålæg

50,-
C A S M O S E

C O P E N H A G E N

NANSENSGADE 35   WWW.CASMOSE.DK

NY REDE FOR 
UNGE KUNSTNERE 
DEN 24. JANUAR ÅBNEDE GALLERI ORDENS I 
NANSENSGADE 38. DET SKAL FUNGERE SOM 
’REDE’ FOR UNGE AMBITIØSE KUNSTNERE OG 
SAMTIDIG VÆRE BASE FOR INDEHAVER THOMAS 
JOHAN MADSENS EGNE MALERIER. 

Det oser af god atmosfære, når 
man træder ind i Galleri Ordens. 
Thomas smiler og hilser imøde-
kommende, og så snart han beg-
ynder at fortælle om galleriet og 
visionerne, lyser det brændende 
engagement lige ud af ham. 

Galleri Ordens er et sted, hvor 
man kan genfinde en stor del af 
den sandhed og de ægte værdi-
er, der synes at være forsvundet 
i nutidens postmoderne infor-
mationssamfund. Og Thomas er 
ordensduksen, der forsøger at 
rydde op og skabe forståelse og 
klarhed. Thomas karakteriserer 
sig selv som en drømmer, der in-
deholder en tilpas stor mængde 
realisme til at kunne virkeliggøre 
sine drømme. 

- Man skal brænde for og tro et 
hundrede procent på det, man la-
ver, siger Thomas Johan Madsen.

Vil helst male
Den første udstilling, som Galleri 
Ordens byder på, er med den 
israelske kunstner Azi Simen-
heuser, 31 år og bosat i Køben-
havn. 

Med sine klassiske streger og 
intense kontraster får han én til 
at tænke på mestre som Picasso, 
italienske Guttuso og Francis Ba-
con. 

Hvert enkelt maleri synes at 
fortælle en historie, og det er 
tydeligt, at der er lagt mass-
er af følelser og eftertanke i 
malerierne. Azi er ifølge sine 

venner en fyr, der ikke taler så 
meget om sine malerier og egen-
tlig helst bare vil male. Det er 
også forståeligt, da billederne i 
høj grad taler for sig selv.

Udstillingen løber fra den 24. 
januar til og med den 19. februar 
2003.

Making love
Galleriets næste udstilling er 
med fotografen Joachim Adri-
an Mikkelsen, 25 år og bosat i 
København. 

Hans fotografier skal fremstå 
som en refleksion over dagligd-
agens emotionelle stagnation og 
mangel på varme følelser. Det 
viser han ved hjælp af et gen-
nemgående motiv af et yngre par 

i en sofa. 
Udstillingens titel ’making 

love’ er meget rammende og ud-
fordrende, og skal få folk til at 
stille sig selv spørgsmålet: hvor 
blev kærligheden af? 

Der er fernisering fredag den 
21. februar kl. 15.00, hvor alle 
er velkomne. Udstillingen løber 
frem til den 12. marts.  

  

Besøg Galleri Ordens
Nansensgade 38, kld.
Tirsdag: 15.00-19.00
Fredag: 15.00-19.00
Lørdag: 13.00-16.00  
   jb
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PIZZERIA

LA FIORITA
tlf. 33 33 99 60

DELIKATESSER OG BRØD
ÅBENT HVERDAGE KL. 11 - 22

LØR. SØN. KL. 14 - 22

ahlefeldtsgade 28  1359 københavn k

AHLEFELDTSGADE 33  1359 KØBENHAVN K  TLF. 33 13 30 75   WWW.INDRE-BY.DK

Søernes Trafikskole aps

www.dintrafikskole.dk

Nørre Farimagsgade 13
1364 København K

Tlf. 33 33 03 04

Fødselsdagstilbud 
i februar

Permanente fra 400 kr.

SalonNansens
KLIP TIL  HAM OG HENDE

Nansensgade 13   Tlf .  33 16 19 22
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- Lige så snart vi når ned på 
minus fire eller fem grader, kan 
vi lige så godt blive hjemme. 
Frosten ødelægger mange af 
vores varer, siger Birthe Akkaya, 
der måtte lukke sin grønthandel i 
næsten tre uger i januar.

Det er især agurker, tomater, 
bananer og æbler som frosten 
gør det hurtigt af med.

- Når det er frostvejr, kan man 
smide alle den slags varer ud om 
aftenen, når man lukker. Det er 
en dyr fornøjelse, oplyser Birthe 
Akkaya. 

Inden Birthe Akkaya gik på 
ufrivillig vinterferie nåede hun 
selv at kassere varer for omkring 
25.000 kroner.  I det lange løb er 
det dog bedre at smide varerne 
ud frem for at sælge dem. 

- Hvis jeg sælger dårlige varer 

til kunderne, kommer de ikke 
igen, fastslår Birthe Akkaya kort 
og kontant. 

Derfor måtte hun også bede 
sine faste kunder om at finde 
grøntsager et andet sted, mens 
det var frostvejr. 
- De faste kunder ved, at de får 
gode grøntsager hos mig. Det 
skal de kunne regne med hele 
året – uanset vejret, udtaler 
Birthe Akkaya. 

Fortsat ingen skilte
Det er hårde tider for Grønttor-
vet. Der kommer generelt færre 
og færre kunder, bl.a. på grund 
af den nye Metro, der holder 
kunderne under jorden.

- Jeg forstår stadig ikke, at 
Metroselskabet ikke sætter nog-
le skilte op, som fortæller, at der 

ligger et Grønttorv lige over sta-
tionen, siger stadeholderen.  

Birthe Akkaya og de øvrige 
stadeholdere har været i dialog 
med Metroselskabet. Men det 
har afvist at sætte skilte op. Og 
med den nuværende økonomi 
hos stadeholderne har de ikke 
selv råd til at betale for at få sat 
skilte op.

- Vi satte faktisk selv nogle 
skilte op for nogle år siden, men 
de blev bare revet ned. Og lige 
nu har vi altså ikke råd til at gøre 
den historie om igen, konstaterer 
Birthe Akkaya. 

Storhedstid forbi
Selvom stadeholderne fortsat 
håber på bedre tider, kommer 
man ikke uden om, at Grønttor-
vets storhedstid med al sandsyn-
lighed er forbi.

- For omkring otte år siden 
var der flere end 30 stader her 
på pladsen. I dag er vi kun otte 
tilbage, sukker Birthe Akkaya.

Grønttorvet huser fire grønt-
handlere, tre blomsterhandlere 
og én der sælger mandler.

mh
  

FRØKEN FROST 
LAGDE GRØNTTORVET ØDE

DA VINTEREN TRÅDTE I KARAKTER SENDTE 
DEN STADEHOLDERNE PÅ GRØNTTORVET 
PÅ UFRIVILLIG VINTERFERIE. FRUGTEN OG 
GRØNTSAGERNE KAN NEMLIG IKKE KLARE DE 
MANGE FROSTGRADER.
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PALLAS FARVE & ISENKRAM ApS
ahlefeldtsgade 20  1359 kbh. k   tlf. 33 14 18 29

MALING  
VÆRKTØJ   

EL-ARTIKLER 
BADEUDSTYR 

LÅSE  NØGLER

Vi byder vore kunder velkommen i vor 
nymoderniserede

SPAR SUPERMARKED
Kundevenlige åbningstider

GÅ UD OG GÅ HJEM IGEN!

CAFE KLIMT ER ET FEDT STED. 

MEN DET ER DIN LEJLIGHED OGSÅ. 

DE TO TING HAR BARE VÆRET LIDT SVÆRE AT FORENE. 

DET ER SLUT NU. 

FOR FREMOVER HAR DU CAFE KLIMTS MAD MED HJEM.

KIG FORBI OG HØR MERE OM VORES UD-AF-HUSET-SERVICE 

- ELLER RING OG BESTIL HVIS DU ALLEREDE HAR VORES MENUKORT. 

(OP TIL 200 couv.)

TLF. 33 11 76 70

 C A F E  K L I M T  F R E D E R I K S B O R G G A D E  2 9 , 1 3 6 0  K Ø B E N H A V N .  K

Friluftsmennesker ligger gerne 
i sovepose. Også på Frederiks-
borggades hårde fliser, hvis de 
kan spare flere tusind kr. på Ud-
styr hos Friluftsland.

- Vi skal begge have fingre i 
et telt, der er sat ned fra 6.299 
til 2.999 kr., fortæller Martin og 
Rasmus, der har parkeret sig selv 
foran Friluftsland knap et døgn 
før udsalget går i gang. 

De to unge udsalgsjægere ser 
allerede halvkolde ud, og der er 
endnu 17 timer til teltet er i hus.

- Vi er ikke stavnsbundet til 
at sidde her hele tiden. Vi har  
allerede skrevet os på en liste, 
der hænger på døren til butikken, 
så Friluftsland ved, at vi var her 
først. Listen skal sikre, at køkul-
turen bliver overholdt, så der ikke 

pludselig kommer en flok rockere 
og smider os væk to minutter før 
dørene åbner, forklarer Martins 
mund, der stikker ud mellem alt 
det friluftsudstyr, som han er pa-
kket ind i. Rasmus fortsætter: 

- Vi kan naturligvis ikke tage 
hjem og sove i vores seng og så 
komme igen i morgen tidlig og 
stadig forvente at være forrest i 
køen. Men vi kan sagtens gå en 
lille tur, hente en kop kaffe eller 
træde af på naturens vegne uden 
at blive smidt bagerst i køen. 

Hyggeligt at ligge i kø
For folk med hang til naturople-
velser er det ikke noget særligt 
at bruge et lille døgn midt på 
Frederiksborggade en råkold 
vinterdag.

- Det er en del af vores livsstil 
at opsøge ekstremer. Så det at 
ligge her, er ikke noget problem. 
Hvis vi ikke kunne klare det, 
skulle vi nok holde os langt væk 
fra moder natur, fastslår Martin.

De to udsalgsjægerne har 
prøvet at sove på gaden før, for 
at få et godt tilbud, og begge har 
gode erfaringer med nattelivet i 
København.

- Vi taler og hygger os med 
de andre, der også ligger i kø. 
Det plejer faktisk at være ret hy-
ggeligt, og vi har aldrig oplevet 
noget ubehageligt. København er 
jo trods alt en fredelig by. Men 
hvis der var et lignende udsalg i 
New York, er det da ikke sikkert, 
jeg lå i kø hele natten, siger 
Rasmus. 

Både Martin og Rasmus ser 
frem til at gøre en rigtig god 
handel i morgen tidlig, og de 
to udsalgstelte kommer hurtigt 
i brug.

- Vi tager allerede til Island den 
3. marts, og her skal vi sove i tel-
tene på gletscheren Vatnajökull.  
Det er Europas største gletscher, 
og der kan blæse en så stiv vind, 
at vores telte blæser  væk, hvis 
vi ikke sætter dem ordentligt op. 
Det skal nok blive spændende, 
afslutter Martin og Rasmus.

mh

PÅ UDSALG 
I SOVEPOSE
MANDAG DEN 26. JANUAR 2003 SLOG 
FRILUFTSLAND DØRENE OP FOR DERES STORE 
UDSALG. MEN ALLEREDE SØNDAG EFTERMID-
DAG, HAVDE DE FØRSTE TILBUDSJÆGERE LAGT 
SIG PÅ LUR I DERES SOVEPOSER.
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NANSENSGADE OG 
OMEGN BLEV OFFER FOR 
MANGLENDE SNERYD-
NING, MENS BØRNENE 
BOLTREDE SIG PÅ 
KÆLKEBAKKERNE.

Natten mellem den 5. og den 6. 
januar år 2003 brød helvede løs 
i Nansensgade. Ikke den slags 
af ild og lava, men den reneste, 
hvide julesne, som blot blev et 
par uger forsinket. 

I de fleste provinsbyer fik man 
ryddet sneen, så der var rime-
ligt fremkommeligt for såvel 
kørende trafik som fodgængere. 
Og børnene var glade, så kælk-
ene var taget i brug på den lille 
bakke i Ørstedsparken.  Men i 
Kongens København lod det sig 
af en eller anden årsag ikke gøre 
at rydde sneen i den indre by. 
Herunder naturligvis Nansens-
gade og tilstødende gader. Her 
herskede kaotiske tilstande i flere 
dage, inden vejene blot blev no-
genlunde ryddet. Forinden havde 
bilister måttet grave deres biler 
fri, mens cyklister skøjtede rundt 
mellem sjokkende fodgængere 
og forskræmte mødre, der med 
forsigtige skub forsøgte at pløje 

barnevognes hjul gennem snedy-
ngerne.

Mediestormen raser
Al den slags lader danskere sig 
på ingen måde byde. De næste 
dage var aviserne fyldt med jour-
nalisters skrækhistorier, leder-
skribenters alvorstunge opsang 
til politikerne og harmdirrende 
læserbreve, hvilket nærmest 
kunne sammenlignes med en 
god, gedigen skandalehistorie fra 
de bonede gulve.

Abeflytning
”Håndteringen af de ca. 20 cm 
sne, der faldt den 5. og 6. januar 

2003 viser med al tydelighed, at 
KTK endnu ikke kan håndtere 
opgaverne”, hedder det i en 
rapport fra Vej og Park, som er 
den ansvarlige afdeling under 
Søren Pinds Bygge- og teknik-
forvaltning i Københavns Kom-
mune. Kommuneteknik er et 
selskab i København Kommune, 
som forvaltningen har indgået 
kontrakt med. Og den ansvar-
lige borgmester var således den 
første til at flytte aben videre til 
næste geled, idet han offentligt 
kritiserede KTK for manglende 
styring og planlægning.

KTK direktøren Henrik Skou 
Hansen kunne dog med en vis 

rimelighed forsvare sig med, at 
snerydning i hovedstaden er en 
speciel vanskelig opgave med 
bl.a. de mange parkerede biler, 
smalle cykelstier, mangel på 
bortskaffelsessteder og så videre.

Udlicitering eller rationalisering
Mens vi venter på den næste 
snebyge, bliver der både kastet 
med sne og uddelt vaskere blandt 
politikerne til højre og venstre på 
Rådhuset. Hvem har ansvaret? 
Skal det hele udliciteres? Eller 
er det bare Bygge- og  Teknik-
forvaltningen, der skal have en 
logistisk konsulent til at klare 
ærterne?

Svaret får vi nok ikke, før som-
mersolen igen varmer asfalten 
på Nansensgade. Men det store 
spørgsmål er, om sneen vil lade 
vente på sig? Måske gives svaret 
i marts-nummeret af herværende 
blad.

Snerydning mellem 6 og 22
Hvis sneen skulle komme igen, 
er husejere, boligforeninger m.v.  
pligtige til at holde fortov ryddet 
mellem 6 og 22, dog ikke mens 
sneen falder.

ap

SNESTORM BLEV TIL MEDIESTORM

Mens politikerne flyttede aber og uddelte verbale vaskere, nød børnene den forsinkede 
julesne.
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D I T  L O K A L E  R E J S E B U R E A U
-et salgsteam med over 100 års erfaring...

- forretnings- og ferierejser
- individuelle- og grupperejser
- weekend rejser i Europa
- langtidsferier om vinteren
- rundrejser med fly og dansk rejseleder
- hoteller, billeje, rundrejsepas i USA
- krydstogter overalt i verden
- Aktiv helseferie i Bulgarien

- ingen opgave for lille - ingen for stor...

Søtorvet 5  • 1371 København K
Tlf: 33 93 88 00 • Fax 33 93 88 90 •E-mail:sr@senior-rejser.dk

ET  SELSKAB I  PROF IL  REJSER GRUPPEN

FORÆLDRENETVÆRKET
Sct. Andreas Kirke

Alle småbørnsforældre 
er velkomne til samvær og leg

Vi byder på kaffe, te, vand og kage, 
forældrene udveksler erfaringer 
og danner netværket

Onsdage kl. 13 -15 
første gang 19. februar 2003

Sct. Andreas Kirke Gothersgade 148 - tlf. 33 13 41 26

KRIMINAL NYT
Narkotikapåvirket røver
Det blev kun til et meget forkølet 
forsøg på røveri, da en narkoman 
forsøgte sig som røver på bil-
letkontoret på Nørreport S-sta-
tion. Den gamle kending af 
politiet kom ind med hånden i 
lommen og forlangte at få ”kas-
sen”: De DSB-ansatte blev ikke 
skræmte af narkomanen, der var 
tydelig påvirket, og svarede, at 
der ikke var penge, idet man var 
gået over til Dankort! Røveren 
forlod stedet med uforrettet sag 
og uden penge, og blev kort efter 
anholdt af politiet på en bænk i 
nærheden.  

Uaflåst gadedør
Beboerne på tredje sal i en op-
gang i Kjeld Langes Gade ærgrer 
sig sikkert over, at en eller anden 
ikke fik lukket gadedøren. En tyv 
kom uset ind i opgangen og med 
et brækjern blev lejlighedens 
entredør brudt op, og indbo for 
omkring 22.000,- blev stjålet. 
Se også bagsidehistorien, hvor 
muligvis samme indbruds-
tyv benyttede samme frem-
gangsmåde i Frederiksborggade.

Japanske varer stjålet
Fotoforretningen Japan Foto i 
Frederiksborggade have nytårs-
nat ubudne gæster. Tyvene 

skaffede sig adgang til forret-
ningen gennem baggården og 
via forretningens bagdør. Fra 
forretningen blev der stjålet 
Japansk fotogrej for ikke min-
dre end 120.000,- kroner: 20 
digitale kameraer, 4 digitale vi-
deooptagere og andre fotovarer. 
Kriminalkommissær, Kjeld An-
dersen, Station City, 3314 1448 
vil gerne høre fra nogen, der 
kender til indbruddet. 

Cafe tyv
Cafe Marius i Nørre Farimags-
gade blev natten til den 26. januar 
2003 bestjålet. Udbyttet blev ciga-
retter, spiritus og en enkelt pot-
teplante! Man må håbe, at tyven 
husker at vande planten, mens de 
andre varer bliver konsumeret. 

bn 

NOGET SKURK AGTIGT
Første klasses spise, hygge og fest i cool og vibrerende 
omgivelser. Det er nye nydelser på grillede måder, med 
lange drinks og gennemtænkt musik i luften. På deres hjem-
meside, står der, at de åbnede i november, den nye Skurks 
…. Foregår der noget skurkeagtigt? Spørger redaktionen.

KØKKENRODERI 
I den gamle cykelsmedie i Nansensgade nr. 36 er der fuld 
kog på blusset, og en ny butik med køkkendesign åbner 
dørene engang i april. Navnet må vi spændt vente på.

BJERGET KOM TIL AHLEFELDTSGADE
Medborgerhuset søgte sidste år Københavns Kommunes 
Udviklingspulje om penge til en udendørs klatrevæg.
En check på 50.000 kr. er netop ankommet og bjergturen 
begnder i løbet af et par måneder.

DE FEM
Hele 5 nye skribenter dukkede op på avisens sidste åbne 
redaktionsmøde. De er allerede i gang med interessante ar-
tikler til de næste . Sidder du med en god historie, et godt 
foto eller er du god til skæve indfaldsvinkler, så kontakt os.

FREMTIDENS FORBRUG
På Nørre Farimagsgade nr. 65 
ligger Institut for fremtids-
forsk-ning. Dette er et spæn-
dende institut, som prøver at 
beregne og forudse alle mulige 
situa-tioner og udviklinger i 
fremtidens Danmark. Tirsdag 
den 18. februar kl. 15.00 til 16.30 
er der åbent hus, hvor man kan 
høre om instituttets forskning-
sområder og metoder. Debatten 
denne dag handler specielt  om 
fremtidens situationsbestemte 
forbrug, madvaner m.v.

ap
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Nansensgade 20  tlf. 33 15 72 62
w w w. c a s a b l a n c a - r e s t a u r a n t . d k

Ny Orientalsk café
mezes

sandwich, vandpibe,
myntete m.m.

SKRÆDDERI

Vores

forandringsdame

klarer hurtigt det hele

-også SKINDTØJ

ATLIER®2000
NØRRE FARIMAGSGADE 11  TLF. 33 91 37 62

REPARATIONER
NY LYNLÅS

eller andet

NY VASK & RENS

Axel Olsen

Alt i kemisk
rens og vask

Kjeld Langes Gade 2-4
Tlf. 33 12 00 83

PUNTO
PIZZA

Udbringning!
mellem kl. 15.00 - 22.00

Tlf. 33 93 23 82

Turesensgade 6  1368 København K

STJERNECYKLER

LAPNING  
40,-

GYLDENLØVESGADE 4  TLF. 33 33 07 02 KA
N

A 
VI

N 5 års jubilæum
10% på alle vine

fra 13. feb. og måneden ud

MAN-TORS 15.30-19.00
FRE. 12.00-19.00 LØR. 10.30-15.00

Nansensgade 24 tlf.33 32 32 84
www.kanavin.dk • vin@kanavin.dk

Da “Huslig Lykke - praktisk haandbog for hus-
mødre” udkom i 1884, kan den meget vel have 
været læst af arbejderne i den nyligt anlagte 
Nansensgade. Udover at give en række “virkelig 
gode og billige” opskrifter fortæller den om de 
overvejelser, en husmoder fra arbejderklassen 
måtte gøre sig for at få hverdagen til at gå op i 
en højere enhed. Det gælder indretning af hjem-
met, rengøring, indkøb af mad, tøj og udstyr. 
På hveranden side bliver man mindet om, hvor 
vigtigt, det er at holde orden. Midlerne var ofte 
små, når først de faste udgifter var trukket fra. Alt 
blev udnyttet i et hjem, hvor sparsommelighed 
og udnyttelse af tiden skulle gå hånd i hånd med 
sund kost. Der er flere opskrifter på suppe i bo-
gen, bl.a. rissuppe.

En rissuppe er i øvrigt en lækker, tyk og  
nærende suppe på en råkold dag, og her er op-
skriften, omskrevet til nudansk.

Bring bouillonen i kog. Tilsæt ris og skalotteløg 
og lad det simre i ca. 1/2 time.
Tilsæt kartofler og lad det småkoge i ca. 10 min. 
under lejlighedsvis omrøring.
Tilsæt gulerødder og rosiner og lad det småkoge i 
ca. 20 min. under lejlighedsvis omrøring.
Æggeblommer og sukker røres sammen i en kop 

eller en lille skål.
Suppe røres i æggemassen, en skefuld af gangen 
til koppen er fyldt.
Æggemassen røres i suppen. Denne koges op, 
smages til med salt og peber og serveres straks.
Tips: 
- Svitsede bacontern kan drysses over ved server-
ingen
- 4-5 kålpølser kan skæres i skiver og koge med 
de sidste 10 min.

Kilde: Julie Göksche og Clara Kopp: Huslig 
Lykke - Praktisk haandbog for husmødre. Andr. 
Schous forlag, 1884
 
Madkassen
Fra næste nummer vil der på denne plads være en 
brevkasse om madrelaterede emner…. Spørgsmål 
kan sendes til redaktionen.

mss

HUSLIG LYKKE ANNO 1884

Rissuppe (4 personer)
3 liter bouillon ( type afhængig af tem-
perament)
100 g Jasminris
10 skalotteløg i kvarte stykker
800 g skrællede kartofler i tern (ca. 1x1cm)
500 g rå eller frosne (og optøede) gul-
erodsskiver
150 g rosiner (kan udelades)
2 pasteuriserede æggeblommer
1 spsk sukker
salt og peber
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Sct. Andreas Kirke
Gothersgade 148
1123 København K
Tlf. 33 13 41 26

SALON PERNILLE
kjeld langes gade 5   tlf. 33 93 72 93

Klip & Vask           265 kr.

Farve            fra    350 kr.

Sidste Nyt i  Klip & Farve
G Å  D E N  M Ø R K E  T I D  I  M Ø D E  M E D  N Y  K U L Ø R nansensgade 24  tlf. 33 32 95 65

PRØV COMBO’S CATERING 
TIL JERES KONFIRMATION, 

BRYLLUP O.S.V.
RING PÅ BROCHURE

Sct. Andreas kirke
Godthersgade 148

Gudstjenester

Søndag den 2. februar
4.søndag efter helligtrekonger
Kl. 10.00: Mads-Bjørn Jørgensen

Søndag den 9. februar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Kl. 10.00: Mads-Bjørn Jørgensen

Søndag en 16. februar
Septuagesima
Kl. 10.00: Nicolai Halvorsen

Søndag den 23. februar
Seksagesima
Kl. 10.00: Mads-Bjørn Jørgensen

Søndag den 2. marts
Fastelavn
Kl. 10.00: Mads-Bjørn Jørgensen

Søndag den 9. marts
1.søndag i fasten
Kl. 10.00: Mads-Bjørn Jørgensen

Koncerter
Bachs samlede orgelværker
For dem der endnu ikke har hørt 
organisten Søren Johannsen 
spille Bach gives der i februar 
måned endnu tre muligheder 
XIII Torsdag den 6. februar kl. 20
        Partite diverse
XIV Torsdag den 13.februar kl. 20
        Partite diverse
XV  Torsdag den 20. februar kl. 20

Indre By Medborgerhus
Ahlefeldtsgade 33

Lør. d. 1. – man. d. 31. marts udstill-
ing af seriehæftet Banansensgade,
der er et fabulerende seriehæfte 
med Nansensgadekvarteret som 
baggrundsmiljø. Seriehæftet er 
resultatet af et fortsætterkursus 
i tegneserietegning på aftensko-
len KKA under ledelse af Hasse K. 
Rosenthal.
Fri entré alle dage ml. 
kl. 8.00 – 23.30. 

Tangosalon hver torsdag i marts 
måned kl. 20.00 – 23.00
”El Puro Bicho” – Tangosalon ved 
Gunner Svendsen
Entré 40 kr. Arr.: Gunner Svendsen 

Søn. d. 2. marts kl. 11.00 
Fastelavn for børn med klovnen 
Tapé.
Tapé folder sig ud med flamingo-
guitar, artistisk kokkerering, tempo-
jonglering med cigarkasser, tårnhøje 
balancer og ikke mindst et ”benene 
på nakken” – nummer. Vi slår katten 
af tønden og får godteposer.
Entré 30 kr. Billetter kan bestilles på 
tlf. 33 13 30 75 eller købes i caféen. 

Man. d. 3. marts kl. 17.00 – 19.00 
Fredsbevægelser i Israel og Palæs-
tina
Oplægsholdere er Anja Kublitz 
antropolog, John Saietz fra fore-
ningen ”New Outlook” og Peter 
Friis-Nielsen sognepræst og freds-
vagtkoordinator.
Arr.: Kvækerne

Tor. d. 6. marts kl. 19.30 
Foredrag ved Søren Sattrup fra 
Eventyrenes Klub om Centralasien.
Vi følger i fodsporene på fortidens 
store ekspeditioner bl.a. Marco 

Polo’s, som lagde navn til ”Ovis Poli”.
Entré 45 kr. Arr.: Spejder Sport

Tor. d. 6. marts kl. 19.30 
Studiekreds over 4 aftener om 
Arketyper i film ved Misser Berg, 
jungiansk analytiker.
Filmheltenes psykologiske betyd-
ning som repræsentanter for jeg’et 
diskuteres på de traditionelle films 
aktive helte og passive heltinder.
Entré 450 kr. for alle 4 aftener
Arr. : Jungs venner 

Fre. d. 14. marts fra kl. 16.30 
Afrikansk dans, sang, spil og middag 
for børn mellem 1 1/2  –  100 år og 
deres forældre. Fra kl. 16.30 åbnes 
dørene, kl. 17.30 Spisning i salen. 
Menuen består af frikadeller, pølser, 
kylling, pastasalat, frugt, agurker 
og gulerødder i stave., kl. 18.30 
– 19.30 Afrikansk dans, sang og spil 
for børn. Elisabeth Lange underviser 
sammen med en percussionist.
Entré incl. middag børn 40 kr. voks- 
ne 50 kr. Billetter kan bestilles på tlf. 
33 13 30 75. 

Nansensgade Netværk

Nansensgade
Onsdag d. 12 februar kl. 17.15
åbent redaktionsmøde
Kjeld langes Gade 6 kld. tv.

IT-Værkstedet
Åbent alle torsdage 
mellem kl. 17.00-19.00
Kjeld langes Gade 6 kld. tv.

F E B R U A R



ANNONCERI NANSENSGADE
 

         
 annonce@nansensgade.net

ELLER BRUG POSTKASSEN HOS IT-VÆRKSTEDET  KJELD LANGES GADE 6, KLD.

Midt på dagen den 15. januar 
2003 drog en 49-årig mand på 
indbrudstogt i vores kvarter. 
Bevæbnet med brækjern, 
handsker og hue luskede ind-
brudstyven rundt i kvarteret på 
jagt efter gadedøre, der ikke var 
aflåst. Til sidst fandt han, hvad 
han søgte – en ulåst gadedør i 
Frederiksborggade. Han sneg 
sig op på tredje sal, hvor der 
ikke var nogen hjemme, og 
med brækjernet skaffede han 
sig adgang til lejligheden. Fra 
lejligheden blev der stjålet 
smykker, sølvtøj, cd’er og 
kontanter for ikke mindre end 
20.000 kroner. Indbrudstyven 
forsvandt ad samme vej, som 
han var kommet - Hovedtrappen 
og ud på Frederiksborggade via 
den ulåste gadedør.

Varme varer
MEN, MEN tyvekosterne skal 
jo afsættes. Det vil sige, at de 
skal sælges til en hæler, eller til 
en uvidende køber. Indbrudsty-
ven forsøgte en uge efter ind-
brudet at afsætte nogle af ”sine 
varme vare” til en hæderlig for-

retningsmand. Han kontaktede 
politiet, der straks kom til stedet, 
og gerningsmanden blev anholdt 
for indbruddet. Indbrudstyven 
blev fremstillet i dommervag-
ten og blev straks fængslet. Han  
kan nu se frem til at skulle fejre 
påske bag tremmer.
Ifølge politiet er prisen for ”var-

me varer” kun ca. 10 % af den 
reelle værdi, hvorfor udbyttet 
for en indbrudstyv i dette tilfæl-
de er omkring 2.000 kroner. 

bn

DE ANDRE OM OS 
Politiken og Jyllandsposten/JP 
København tog sig tid til at læse 
sidste udgave af NANSENS-
GADE, Januar 2003. Avisens 
artikel om Karen Jespersen fik 
en del spalteplads i Politiken, 
mens Jyllandspostens sektion om 
København nævnte avisen, og 
specielt vores nye stribe, Banan-
sensgade. Ikke så dårligt, med 
omtale i de store medier efter 
kun to udgaver. Vi iler videre 
med flere gode artikler. 

bn 

HÆV KONTANTER 
I METROEN
Nu kan Metroens passagerer 
forsyne sig med kontanter uden 
at gå i banken.

Metroen har nemlig indgået 
aftale med Nordea om opsætning 
af pengeautomater på Nørreport, 
Kongens Nytorv, Christianshavn, 
Amagerbro og Lergravsparken. 

- Metroen er et oplagt sted at 
have pengeautomater, fordi der 
dagligt færdes mange tusinde 
mennesker. Automaterne står i 
de videoovervågede forhaller og 
det giver passagerne en ekstra 
tryghed, når de hæver kontanter, 
siger Morten Søndergaard, der 
er sikkerhedschef i Ørestads-
selskabet. 

mh

FORBRYDELSE BETALER 
SIG IKKE
EN AF POLITIETS GAMLE KENDINGE 
MÅTTE SANDE, AT DER IKKE ER 
LANGT FRA FRIHED TIL OPHOLD 
I ET AF LANDETS FÆNGSLER  


