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omdeles til kvarterets beboere og arbejds-
pladser.
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Beboerforeningen BEBOERHUSET

Godthåbsgade 30 B,
bestyrelsen@beboerhuset-godthaab.dk

Formand: Carl Flemming Schultz
Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29
carlflemmingschultz@gmail.com

Næstformand: Niels Andersen
Fredensgade 33, tlf. 29 25 29 50
fredensgade33@gmail.com

Kasserer: Pernille Hamming
Godthåbsgade 57, 1.th, tlf. 25 54 53 25
pernillehamming@gmail.com

Sekretær: Helene Dambo
Jagtvej 50, 2.tv, tlf. 61 65 13 40
helenedambo@hotmail.com

Frauke Schaumburg
Skt. Knuds Gade 43, tlf. 26 24 78 30
fraukesch@hotmail.com

Kirsten Andersen
Alexandragade 13, st., tlf. 29 90 38 50
kirstenandersenart@live.dk

Bruno Bresler
Skt. Knuds Gade 58, st. th, tlf. 66 17 82 96
shyrem4@gmail.com

Anita Bigum
Godthåbsgade 40, 2.tv, tlf. 24 41 20 71
anitabigum@live.dk

Nikolaj Møller Pedersen
Skt. Knuds Gade 33, tlf. 27 20 89 87
nick_mp@hotmail.com

Suppleant: Gary Sheridan
Skt. Knuds Gade 41, tlf. 66 12 57 44

Kunståbent

Mia Keinke
Monbergsvej 41, st. lejl. 6, tlf. 66 12 26 36
drossel3@mail.tele.dk

Ingelise Bech Hansen
Fredensgade 21, tlf. 61 79 49 19
ingelisebechhansen@gmail.com

Madklub

Stinne Hvam
H.C. Andersens Gade 31, tlf. 42 50 73 74
stinne@ffsm.dk

Caféaftener:
Onsdag kl. 20–22

Kunståbent:
Første onsdag i måneden 
kl. 20–22

Bliv medlem af beboerforeningen

BEBOERHUSET

Beboerforeningen BEBOERHUSET er en
forening hvis formål det er at arbejde
for trivslen for beboerne i Skt. Knuds
Gade- og Godthåbsgadekvarteret, at være
talerør for beboerinteresser i kvarteret og
at afholde sociale arrangementer i beboer-
huset i Godthåbsgade 30 B. 

For at kunne bruge beboerhuset skal man
være medlem af beboerforeningen BEBO-
ERHUSET (hvis man bor i kvarteret) eller
støttemedlem (hvis man ikke bor i kvarte-
ret). Eneste forskel på de to medlemska-
ber er, at medlemmer har stemmeret på
foreningens generalforsamling, hvad støt-
temedlemmer ikke har. Begge typer med-
lemskab gælder for hele husstanden (som
selvfølgelig gerne må tegne flere). 

Huset kan også lejes til private arrange-
menter. For at kunne leje huset skal man
være medlem som beskrevet ovenfor.

Et års medlemskab/støttemedlemskab
koster 125 kr. og gælder kalenderåret.
Kontingentet går til drift af BEBOERHUSET
(forening såvel som hus). 
Send mail med navn og adresse til 
bestyrelsen@beboerhuset.org 
og indsæt kontingentet på foreningens
konto: Folkesparekassen Reg nr. 9860
Konto nr. 0000377198

Udlejning af BEBOERHUSET

Ønsker du at leje beboerhuset, 
skal du skrive en mail til 
udlejning@beboerhuset.org 
med dato, navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse. Så kontakter vi dig
hurtigst muligt. Se mere om udlejning på
vores hjemmeside: www.beboerhuset.org
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Nyt fra bestyrelsen
Forårstegnene er ved at være på plads: Vintergækker
og erantis er for længst afblomstret, solsortene har
fået større flyvehøjde, og der er ved at komme musik
i dem, og for kort tid siden var det jævndøgn. Et
kvart år er gået siden nytår, og Beboerhuset har fået
gjort forårsrent.

I en periode i januar var huset lukket pga. arbejde
med ny lyddæmpning af loftet. Den gamle duede ikke
længere. Det gør den nye, så nu kan man meget
bedre høre hvad hinanden siger, selv når der er man-
ge mennesker samlet. Og det har der været nogle
gange. Blandt andet til fastelavn, hvor ca. 35 festligt
udklædte børn slog katten af tønden i gården og
siden sammen med forældre, familie og andet godt-
folk indtog fastelavnsboller og saft og kaffe i Beboer-
huset. Stemningen var høj, og loftet virkede. Og man
kan se billeder fra dagen andetsteds her i bladet.

Her i bladet kan man også se mere om Jan Olsen og
Henrik Hylles koncert i Beboerhuset i marts. De leve-
rede musikken, Beboerhuset stod for maden, og det
hele foregik i cafeen – og så var dét ”Mad, musik,
café”-arrangement på plads.

Endnu et par af den slags arrangementer kan opleves
i foråret: 20. april kommer Sanne Gryholt Trio, og 18.
maj kommer CrossFolk. Dem præsenterer vi nærmere
på de følgende sider så man ved hvad man får, hvis
man tilmelder sig.

Hvad man ikke kan læse om i dette blad, er general-
forsamlingen 30. marts og vinsmagningen 1. april, da
de i læsende stund godt nok er afviklet, men ikke i
skrivende. Så det må vente til juni-nummeret.

Så kom endelig i Beboerhuset og deltag i livet der.
Kom til Kunståbent den første onsdag i måneden,
hvor en ny kunstner hver gang præsenteres. Kom til
madklub ca. hver 14. dag, og kom til de almindelige
onsdags-caféaftener hvor du kan få en snak og en kop
kaffe, et glas vin en øl eller en vand. Og kom til 
1. maj-fællesspisning den – nå ja – den 1. maj.

Og begynd allerede nu at glæde dig til sankthansaf-
ten som Beboerhuset traditionen tro har tænkt sig at
fejre med grill på plænen og bål.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz



Gospelkoret EMMAUS
Gospelgudstjeneste den 24/4 kl. 19.00
Metodistkirken, Alexandragade 8

WWW.METODISTKIRKEN-ODENSE.DK - DU ER ALTID VELKOMMEN I METODISTKIRKEN!
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Olsen og Hylle gav 
den gas i Beboerhuset
16. marts begyndte med at være en helt alminde-
lig onsdag, og det fortsatte med at være en
helt almindelig onsdag lige til kl. 19. På det
tidspunkt væltede 30-40 forventningsfulde
mennesker ind i Beboerhuset og kastede
sig over skinke og hamburgerryg og salater,
mens de ventede på at Jan Olsen og Henrik
Hylle skulle indtage scenen med rock/blues/
swing-numre fra den olsenske sang- og musikskat.
Og ingen blev skuffede da de to herrer gik på og
gav den gas som sjældent hørt i det gamle bebo-
erhus. Over stok og sten, keyboard og guitar gik
det fra Irresistable Baby over blandt andet Moon
Over Kings Road, Nordic Blues, Bottle Tower
Blues, og både det gode liv og dommedag var på
spil. Ind imellem var der kaffe og brownies og
vældigt og velfortjent bifald.

Endnu en succesfuld ”Mad, musik, café”-aften var hjemme. 
Og der kommer flere endnu i foråret. Se bare i kalenderen og foromtalerne her i bladet.

MAD
MUSIK
CAFE

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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Claus Bergs Gade 5a, Odense C - 2  91 68 3  
www.artandcrafts.dk - mail: artandcraftsodense@gmail.com  

 

  
 
Kunst 
Kunsthåndværk 
Kaffe 
The 
Specialist i luxusrom 
og romsmagninger 
 

Daglig  10.00 - 17.30 
Lørdag  10.00 - 13.30 
 
            

     

  
 

 
 

 
 

   
  

 

  10.00 - 17.30 
L   10.00 - 13.30 
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Ortopædi Skomageren

Få glade fføddeerr
GRATIS
FOD-

ANALYSE

- med hjerte og hånd

Åbningstider:
Man-tors: 930-1600

Fredag: 930-1300

Vi er medlem af
Foreningen af Ortopædiske
Håndskomagermestre

www.skomageren.dk
Benediktsgade 42
tlf. 6619 0188 · 5000 Odense CKlaus Nielsen Annette Bøje

SScan kkodden
og se �lmen

GRATIS
FOD-

ANALYSE
Vi er specialister indenfor:

• Forhøjelse af sko
• Specialsko (diabetikersko m.m.)
• Ortopædisk tilretning af fodtøj
• Reparationer af ortopædisk - og
almindeligt fodtøj

Frit valg af leverandør uden mer pris
Mail: odense@skomageren.dk

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

Håndsyet fodtøj

GRATIS
FOD-

ANALYSE

REGNBUEN KLUB
Regnbuen Klub er en fritidsklub for 4.–7.-klasse

(1–14-årige).

Regnbuen hører under Ungdomsskolerne i Odense,
UngSyd. I klubben har de ansatte ikke noget ansvar
for, hvornår børnene kommer og forlader klubben. De
enkelte forældre må således selv aftale med deres
barn, hvornår det skal komme og gå, og om barnet
må gå med en kammerat hjem.

Vi har både udendørs og indendørs aktiviteter. 
I værkstedet laver vi rigtig mange ting. Nogle er 
gratis, og andre skal man selv betale lidt til.

Åbningstiderne er skoledage mandag, tirsdag og 
onsdag kl. 13-17, torsdag kl. 14-17 og fredag kl.
12.30-17. Vi følger Odense Kommunes plan over
skolefridage, helligdage og ferier.

Man skal mindst være medlem i 3 måneder. Det 
koster 115 kr. pr. måned, som indbetales den 1. i
hver måned med det udleverede girokort. Der er 
1 måneds opsigelse. Udmeldelse skal ske skriftligt
eller mundtligt inden den 15. i måneden. 
Eksempelvis vil en udmeldelse afleveret senest den
15. marts betyde, at barnet er udmeldt pr. 1. maj.

Regnbuen Klub

Godthåbsgade 30B, 5000 Odense C

Tlf. 29 28 17 52

regnbuen.fritidsklub@ungsyd.dk
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VIDSTE DU:
Som medlem af Beboerforeningen kan du få 

en gratis annonce med i bladet, 
hvis du har noget, du vil sælge eller give væk. 

MICHELIN ���
4 stk. gode sommerdæk fra en skrottet Toyota 

Corolla er klar til at komme på landevejen. 
Kan afhentes GRATIS. Tlf. 51 49 13 97.
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Hvorfor hedder Allégade Allé-

gade? spurgte Marianne Grønvig,

ny tilflytter i gaden, i forrige

nummer af Beboeren, idet hun

undrede sig over gadens spar-

somme og spredte forsyning med

træer. 

Det fik tre læsere på banen:
Birthe Gotfredsen fra Allégade,
Jens Torup, også fra Allégade, og
Klavs Larsen fra Skt. Knuds Gade
gjorde opmærksom på at svaret
kunne findes i den registrant over

Albanikvarteret i Odense, som
Odense Magistrat 2. afdeling ud-
sendte i 1977, og hvor alle kvarte-
rets gader og huse er beskrevet
med historie og det hele. Så den
slog vi op i.

I gamle dage var Allégade faktisk
en allé, eller i hvert fald stræk-
ningen fra Hjallesevej til Absa-
lonsgade var. Træerne var linde-
træer, og ”gamle dage” er perio-
den fra 1876 hvor denne del af
gaden blev anlagt oven på en alle-
rede træafgrænset markvej, til
1935 hvor træerne blev fældet

Derfor hedderAllégadeAllégade!

Spørg endelig videre om kvarteret. Intet er for stort og intet for småt til at blive spurgt om. 
Skriv til carlflemmingschultz@gmail.com – så går dit spørgsmål videre til læserne som tilsammen ved det meste.

igen. Og hvorfor blev de så det?
Jo, Allégades østlige del skulle
indgå i hovedvejen gennem Oden-
se, og så tabte træerne i konkur-
rencen med bilerne. Således for-
går alverdens herlighed, og det er
jo set før.

Men fotografen Herluf Lykke nåe-
de at fotografere gaden i 1934 før
det kom så vidt, og han var på
pletten med sit kamera igen i
1935 da træerne faldt. De billeder
bringer vi her.

cfs

· Spørg om kvarteret ·
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Teater Gyda ligger i Allégade 31.

Du kender måske den hvide fa-

cade med det store udstillings-

vindue, som er prydet med

plakater og sjove dukker, men

hvad er Teater Gyda egentlig for

en størrelse?

Beboerbladet er taget på besøg
hos Tina Kruse Andersen, som er
skuespiller, dramatiker, instruktør
og idékvinde bag Teater Gyda, i
lokalet bag den store rude på Allé-
gade.

Tina selv åbner døren og inviterer
indenfor til en kop instant kaffe
midt i en telefonsamtale en tors-
dag eftermiddag. Men sådan er
det hos Gyda, som teatret og for-
eningen kærligt bliver kaldt. Her
har man mange jern i ilden – hele
tiden, for foreningen står selv for
at skrive og opsætte forestillinger,
søge midler, lave markedsføring
samt meget andet.

”Det er en paraplyorganisation på
en eller anden måde. Måske er vi i
virkeligheden først nu ved at finde
ud af, hvad vi egentlig er. Vi har
prøvet med mere volumen, men
så troede folk, at vi var en ama-
tørforening, og det duede ikke,
når vi skal have løn som professio-
nelle. Så det har været svært,
men det, vi er ved at finde ud af
nu, er, at vi frem for alt er et net-
værkssted, som også kan produ-
cere,” forklarer Tina Kruse Ander-
sen.

Meget på hylderne

Foreningen eller netværket har i
dag omkring 80 medlemmer, som
styres med løsere hånd af en be-
styrelse. Gyda laver teater, og
nogle medlemmer skriver selv 
forestillinger, som foreningen så
sælger til teatre, institutioner og
festivaller i hele landet.

På hylderne er blandt andet:

� Børneteater, eksempelvis fore-
stillingen ’Babusjka’ 

� Teatertransportable, som er
små maveteatre, der kan sæl-
ges til festivaler såsom HCA 
Festivals

� Krogager Kabaretterne om 
eksempelvis Liva Weel, Lilly
Broberg og Grethe Sønck

Derudover har Gyda Konsulenttje-
nesten, hvor teatret sender skue-
spillere, musikere, teknikere og
andre kunstnere ud til opgaver.
Det kan eksempelvis være på Syd-
dansk Universitet, hvor skuespil-
lerne er hyret af medicinstudiet
til at spille patienter, som de stu-
derende kan øve sig i at kommuni-
kere med.

Navnet Gyda

Til foråret fylder foreningen bag
teatret 10 år, og navnet opstod
nærmest ved et tilfælde.

”Jeg og Klaus T. Søndergaard lave-
de en forestilling, der hed ’Gyda
Goldschmidts kropssprogsshow’.
Det var en forestilling om krops-
sprog, som vi spillede på Teater
Momentum. I den forbindelse star-
tede vi en forening for ikke at
blive beskattet af de støttekroner,

Gyda–et kulturelt 
kludetæppe
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vi fik. Derfra voksede det stille og
roligt,” fortæller Tina Kruse An-
dersen.Foreningen skulle have et
navn, og der blev navnet Gyda
brugt, da det klingede dansk og
kunstnerisk. Gyda udfyldte et hul i
Odenses kulturelle miljø, som si-
denhen er blevet foreningens va-
remærke.

”Freelancekunstnere i byen mang-
lede et netværk. Mange havde og
har været på Odense Teater, og
når man pludselig ikke er der
mere, så mangler man nogen at
udveksle erfaringer og sparre
med,” siger Tina Kruse Andersen.

Ny adresse 

Ud over lokalet i Allégade, hvis
baghave med telt hver år i maj
udgør scenen for børneteater, har
foreningen for nylig fået et øve-
lokale i Kottesgade tæt på den
nye Byens Bro, der går over jern-
banen. I et lille år havde teatret
øvelokaler i Christiansgade, men
den nye lokalitet er ideel, mener
Tina Kruse Andersen:

”Det er helt genialt. Nu kan vi
mødes og prøve idéer af. Derud-
over gør det, at vi har et sted,
hvor vi kan mødes alle sammen og
virkelig være et netværkssted.”

Lokalet ved jernbanen er et gam-
melt mekanikerværksted, men
foreningen har sat stedet i stand
med blandt andet nye gulve, og så
er huslejen lav. Teater Gyda håber
på at beholde adressen i Allégade,
men som med så meget andet i

teaterverdenen spiller økonomien
en afgørende rolle.

Kvaler med økonomi og 

opmærksomhed

Foreningen har en årlig omsæt-
ning på lidt over en million kroner.
Pengene, som blandt andet kom-
mer fra billetindtægter, konsu-
lenthonorarer og offentlige støtte-
kroner, går primært til løn til sku-
espillere og musikere. Derudover
kommer leje af biler, vedligehold
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af udstyr, penge til markedsføring
og husleje. Derfor kan det ende
med, at al aktiviteten flyttes til
Kottesgade og hjem i privaten, så
foreningen sparer udgiften i Allé-
gade.

At drive teater og kreativforret-
ning er en evig kamp om at få of-
fentlige midler og gøre opmærk-
som på sig selv i bybilledet, så
odenseanerne vælger Gyda, for-
tæller Tina Kruse Andersen:

”Når vi er ude i gågaden og giver
foldere med børneteater, så er
forældrene enormt positive. Der
er en enorm velvilje, men det er
langt fra alle, som opdager os, og
det er meget svært at gøre op-
mærksom på os selv ved siden af
alt det andet, vi også skal.”

Hun har store roser til de er-
hvervsdrivende her i kvarteret,
hvor foreningen kan lægge foldere
på disken og opsætte plakater. Til
gengæld savner hun opbakning fra
Cityforeningen og Rosengårdcen-
teret, som ikke længere tillader
den form for reklame. Derudover
har kommunen ændret på til-
skudsordningen til teatret, hvilket
ikke gør livet lettere.

Nye tiltag

Selvom kampen med de økonomi-
ske spøgelser ikke ligger de krea-
tive sjæle i foreningen nærmest,
bliver tæppet ikke trukket for. I
stedet har man valgt nye teater-
gange for at fænge flere odensea-
nere.

Til april ringer klokken for det nye
tiltag Club Gyda, som indtil videre
har planlagt fire koncerter i 2016.
Det nye tiltag er kommet til ver-
den som et samarbejde med Tea-
ter95b i Vestergade bag ved H.J.
Hansen, og musikken og musik-
kens tekster er i centrum.

”Med Club Gyda håber vi at skabe

nogle gode musikalske oplevelser
for dem, som har lyst til at lytte.
Og som teaterfolk fokuserer vi ho-
vedsageligt på musikkens og san-
genes fortællinger,” forklarer Tina
Kruse Andersen.

Derudover barsler Gyda med et
fast samarbejde, hvor Krogager
Kabareterne spiller for det modne
publikum i Seniorhuset i Toldbod-
gade. Foreningen håber derved,
at man også i fremtiden vil være
en del af kvarteret.

Og så længe Gyda er i Allégade,
bliver der ved med at være aktivi-
teter i baghaven og foran butik-
ken fra tid til anden, forsikrer
idékvinden:

”Det er et godt kvarter, og vi har
et godt samarbejde med eksem-
pelvis Beboerhuset, og det er så
hyggeligt, når vi laver teater i tel-
tet eller andet her i Allégade,”
slutter Tina Kruse Andersen.

Kristian Østerby
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10. marts kl. 10.30 

Babusjka på Tarup Bibliotek

24–26. marts

spiller forestillingen ’Efterladt’
på Odense Teater i forbindelse
med Scenoscope Festival.

8. april kl. 16 

’Sønck en gang’ på Seniorhuset
Odense C.

9. april kl. 16 

’Sønck en gang’ på Seniorhuset
Odense C.

21. april kl. 20 

’Tore Eg duo’ på Teater 95B. 
Et Club Gyda-arrangement.

I maj måned 

’Teater for børn’ i teltet Allé-
gade 31, se mere info på hjem-
mesiden: www.teatergyda.dk.

27–29. maj 

GYDAS HAVE/Havnekulturfesti-
val. Her præsenterer vi i år 
’Babusjka’, ’Længe Leve Liva’,
’Hanne Lynge Duo’, ’Diva de
Luxe’, ’Friis/Dalager/Mydtskov’
og mange flere. 
Se mere på hjemmesiden.

August 

Jubilæumsfest (10 år) og åbent
hus i Kottesgade 15. Se dato og
program på hjemmesiden.

23. september kl. 20

’K.D. Karma’ på Teater95B. 
Et Club Gyda-arrangement.

14. oktober kl. 20

’Friis/Dalager/Mydtskov’ på 
Teater 95B. 
Et Club Gyda-arrangement.

4. november kl. 20

’Dissing, Dissing, Las og Dissing’
på Teater 95B. 
Et Club Gyda-arrangement. 

(Kilde: Teater Gyda)

Planlagte Gyda-arrangementer i 2016

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk

En amerikaner iført 
kamera sås sidste 
sommer luske rundt på
Professor Labris Plads.
Nu ved vi hvorfor!
Tak til Lars P. Marcus-
sen for den skarpe
iagttagelse.

American Copy

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk
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En god klipning er altid forudsætningen for   
en nem, en hurtig og en sikker frisure ... 
– og du får altid et godt råd med hjem!
Jeg er god til at se dig og til at fange din personlighed – blot vi får en lille snak 
inden jeg klipper. Tag gerne et foto med hvis du går med en bestemt idé ...

eller hjemme hos dig selv.

delen er faste kunder og mange kommer langvejs fra. 

Åbningstider:

Ud over det har jeg åbent efter aftale

Tidsbestilling, tlf.: 66 12 16 74

Vi kom ind i det nye år med Malan
Zachariassens færøsk inspirerede
billeder på væggene. I februar
kunne vi nyde Arne Petersens na-
turbilleder, og i marts var det In-
grid Duch, der viste sine malerier
og grafik. Ingrid trådte til, da
Regnbuen havde andre gøremål.
Hun er blandt andet kendt fra
Grafisk Værksted.

Det er aprils udstiller, Elmar 
Mønster, også. I maj kommer Eva
Andresen, og så slutter Karen Loh-

mann Jensen forårssæsonen af i
juni.

Kom til kunståbent den første

onsdag i måneden kl. 20–22.

Næste gang er den 6. april.

Vi serverer et glas vin og lidt 
chips, og den udstillende kunstner
er som regel til stede.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke 

og Ingelise Bech Hansen

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG I 
MÅNEDEN KL.20-22

Malan Zachariassen Arne Petersen Ingrid Duch



Marts 2016 · Beboeren · 15

BULL – SIZE MATTERS !
100% rent dansk oksekød. Danske råvarer.
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Sidste onsdag i måneden fra kl.20.00 og et par
timer frem holder vi strikkecafé for alle inter-
esserede medlemmer og støttemedlemmer af
BEBOERHUSET. 

Kom og tag dit strikketøj eller andet hånd-
arbejde med. Der er ingen krav! Vi glæder os
til at møde dig!

Venlig hilsen
Café Strik-Snaks deltagere

Obs! Hvis du endnu ikke er medlem/

støttemedlem af BEBOERHUSET, klarer du 

det let ved at indsætte 125 kr. på konto 

9860 – 0000377198. Så er du med. 
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Café
Strik-Snak
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Annoncer i beboerbladet
Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2016:

Annonce Format (bredde x højde) Pris for 1 blad Pris for 4 blade (1 årgang)

1/1 side B: 177 mm x H: 246 mm 825,00 3.046,00

1/2 side højformat B: 85,5 mm x H: 246 mm 443,00 1.607,00

1/2 side tværformat B: 177 mm x H: 120 mm 443,00 1.607,00

1/4 side højformat B: 85,5 mm x H: 120 mm 253,00 925,00

1/4 side tværformat B: 177 mm x H: 57 mm 253,00 925,00

1/8 side tværformat B: 85,5 mm x H: 57 mm 170,00 603,00

1/8 side tværformat bred B: 177 mm x H: 25,5 mm 170,00 603,00

Bagside 1.786,00 6.304,00

Indstik 1.403,00

Bladets oplag er 2300, og det bliver omdelt i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret 4 gange årligt.
Priserne er baseret på færdigt annoncemateriale. Bladet trykkes i sort/hvidt

Du skal tale med: 
Erling Uhrbrand Jensen

Fredensgade 27, 5000 Odense C, tlf. 21 63 80 79, euj@galnet.dk
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Lej bede i Bordals Have 
Grøn sæson på vej

Kunne du tænke dig et eller flere
bede som dette, så du og din 
familie kan komme i haven og
plante egne grøntsager og kryd-
derurter?

Til april åbner Bordals Have, hvor
du kan leje bede til fri afbenyttel-
se i rolige grønne omgivelser med
frugttræer og et børnehus som
nærmeste nabo.

Billig bonushave

Leje af et bed koster 150

kroner og står til din fri af-
benyttelse hele sæsonen fra
april til november 2016. Du er 
velkommen til at leje flere
bede, som du kan placere ved
siden af hinanden. 

Et bed måler ca. 

120x80x60 cm.

Tilmelding

Fristen for at leje et bed er 
1. april 2016. Du kan tilmelde dig
ved at skrive til Dorthe på email
torbendorthe51@gmail.com. Husk
at fortælle, hvor mange bede du
vil leje, og at give dine kontakt-

oplysninger. Der er en begræns-
ning på, hvor mange bede vi kan
udleje, så vent ikke for længe!

Haven bygges 9-10. april

Når fristen er udløbet, køber vi
byggematerialer og sørger for jord
til alle bede. I weekenden 9-10.
april vil haven blive bygget. Det
er altså her, at du skal dukke op,
placere dine bede bedst, og kan

sætte dine frø og spirer sammen
med dine nye naboer. Vi sørger for
let forplejning til havefolket.

Bordals Have har grill, borde og
bænke samt en række frugttræer.
Vi sørger for adgang til vand, så
du kan få det bedste ud af din 
bonushave sæsonen igennem.

Ideel placering
Bordals Have er placeret på et grønt areal ved Alexan-
dragade tæt ved Albanigade. Haven er trukket tilbage
fra vejen, og der er meget lidt trafik i området. Børne-
huset Vandtårnet er nabo til haven og lejer også bede.

Bordals Have følger almindelig dansk lovgivning, og det
er således ikke tilladt at plante fx japansk pileurt. Der-
udover er sprøjtemidler ikke tilladt.
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Historien bag navnet
’Bordals Have’
Kvarterets nye byhave skulle
døbes, og det blev ret hurtigt 
besluttet, at den skulle kaldes
’Bordals Have’. Ganske enkelt
fordi den ligger nede i bunden af
’Bordals Allé, den første sidevej
på Alexandragade.

Nu er det lidt specielt, at vejnav-
net ikke eksisterer i oversigten
over byens gader. At der rent fak-
tisk ikke er en vej, men blot en
vendeplads, så butikkerne på Al-
banigade kan få varer ind ad bag-
døren. Ikke desto mindre sidder
der et gammelt frønnet gadeskilt
på gavlen af Alexandragade nr.4. 

15.feb. 1989 fyldte Majken Bordal
36 år. Et af de store ønsker var at
få en vej opkaldt efter sig. En god
ven af Majken, byrådsmedlem
Hugo Roest, havde kendskab til
vendepladsens oprindelse, og kun
fordi der ikke er nogen postadres-
ser på pladsen og den lille side-
gade aldrig kommer i vejviseren,
kunne Majken vågne på sin fød-
selsdag og få ønsket om sit eget
gadenavn opfyldt. 

Kilder: Fyens Stiftstidende 18. april 1989. Foto: Ole Bagger / Tekst: riis. Ude og Hjemme nr. 22, maj 1989. 
Privatfoto 8. marts 2016 / Niels Andersen. Tak for hjælpen til Colette og Lasse med at finde Majken. 

Tak til dig Majken, fordi du kik-
kede forbi og fortalte historien.
Og havde de gamle udklip med. 
Til gengæld vil der blive gjort en
indsats for at opfriske det gamle
gadeskilt.  

9. marts 2016 / Niels

Majken havde et ønske mere. 
En stor container til alle de hun-
dehømhømmer, ubetænksomme
hundeejere efterlader sig på
deres daglige lufteture med 
vovsen. Desværre er dette ønske
aldrig gået i opfyldelse. 

Og det er ganske vist. Historien
kom i avisen. Og sandelig også i
Ude og Hjemme.



Din lokale håndværker / entreprenør
Specialist i renovering inkl. alle faggrupper

Byggestyring og rådgivning

H A N D E L & B Y G

Frank Ankjær · Skt. Knuds Gade 37, 5000 Odense C · +45 22 10 11 30 · frank.kontor@gmail.com
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Mad,musik,café
i april og maj

Sanne Gryholt i 
Beboerhuset 20. april

Sanne Gryholt Trio spiller smagfulde fortolkninger af
forskellige kunstnere, bl.a. Joni Mitchell, U2, Leonard
Cohen, Aretha Franklin, Eagles, Bonnie Raitt m.fl. 
Susanne Gryholt, vocal, Bo Monrad, bas/vocal/mund-
harpe, Hans Thygesen, guitar. 

Menuen afsløres senere.

Tilmelding senest 17. april til 

carlflemmingschultz@gmail.com

CrossFolk 
i Beboerhuset 18. maj

CrossFolk byder velkommen til en
ny musikalsk oplevelse, hvor irsk
folkemusik møder amerikansk folk.
Vokal, guitarer, bodhran, cajon,
whistle, dobro og dask på urte-
potten. Og ind imellem en lun 
historie. 
Karsten Rosenlund, Karl Pedersen,
Mikael og Peter Ebensgaard Jensen. 

Menuen afsløres senere.

Tilmelding senest 15. maj til 

carlflemmingschultz@gmail.com

MAD
MUSIK
CAFE
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 hjertet af Odense
 ligger Vision Coiffure.
En hyggelig salon med et 
veluddannet personale, hvor vi er
opdateret med de nyeste trends
og klassiske frisurer.
Vi er kvalitetsbevidste og fører et
bredt udvalg af naturprodukter
indenfor farve, pleje, makeup og
styling.
Her er god stemning og plads til
alle.

 Salonen bruger vi blandt
 andet naturlige produkter, 
som Kevin.Murphy og O&M. 
Moderigtige produkter, der på 
ingen måde går på krompromis 
med kvaliteten.
Produkterne er fri for overflødige
kemikalier og har et højt indhold
af naturlige og plejende ingredi-
enser. Alle produkter er helt fri for
sulfater og parabener.

Louise og Nadja giver hver 
mandag, tirsdag og onsdag 
studierabat minus 15 % på 
klipning mod fremvisning af
gyldigt studiekort. 

Husk at bestille tid på telefon 
66 19 30 20 eller book online 
på www.vision-coiffure.dk 

 I

 I



Madklub
Har du lyst til at være med til

fællesspisning i BEBOERHUSETS madklub?

Her møder du andre beboere fra kvarteret 
til hyggeligt samvær og lækker mad.

Vi skiftes til at være kokke og 
hjælper hinanden med oprydningen.

Priser:

Voksne (alle over 11 år) kr. 60

Børn (fra 6 til og med 10 år) kr. 30

Børn under 6 år spiser gratis med

Du tilmelder dig til Stinne på 
stinne@ffsm.dk

Da Stinne svarer på alle mails, 
er jeres tilmelding først registreret 

når hun besvarer mailen. 
Husk at I ved framelding senere end 

dagen før, eller hvis I glemmer at komme,
skal betale det fulde beløb.

Alle er velkomne – I skal bare være 
medlem af Beboerforeningen.

Venlig hilsen Madgruppen

Stinne, Lotte, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org
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Den 18. januar 2016 (Mandag i Munke Mose)

Vandet løber i åen der står stille;

jeg standser og stirrer på overfladen,

hører lyden af et rysteskrig

og ser op:

Fire skader hopper skræppende rundt 

og fem dun daler mod sneen.

Det sker lige her 

på grænsen til vores kvarter.

Den 6. februar 2016 (Lørdag i Munke Mose)

Shhh, vandet bruser

råber en stemme herinde i digtet.

Kan du høre det? -

det er åen

der løber

toppende fuld af hvide bølger

gennem byen.

Mågerne i tankerne

efterlader skarven derude.

Jeg vender mig om

og ser de gule erantis

bag Teknisk Skole.

Der sker ting og sager her!

Den 17. januar 2016 (Søndag i Munke Mose)

En skarv spreder sine vinger ud

og hun løber alt hvad hun kan

for at komme tættere på,

lige på grænsen til flugt -

stille står vi og iagttager fuglen

midt i parken i byen:

Solen over frosten

rammer sceneriet.

Den 5. februar 2016 (Fredag i Munke Mose)

Stenen ved broen

falder i et med skumringen

der falder i græsset

under duggen.

Kigger med øjne på stilke

mod min hånd

der holder notesbogen

frem i lyset

et sted mellem

himmel og jord.

· 4 digte af Ole Knudsen ·
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Din lokale
vinhandler

Allégade 43 · 5000 Odense C  ·  Tlf.: 65 91 31 02  ·  www.portugisiskvinkaelder.dk

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder
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fas
tel
avn
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ALLÉGADE 1 / 5000 ODENSE C // TLF. 6591 3609 // FOTOGRAF@KARENRELSTER.DK / WWW.KARENRELSTER.DK

FOTOGRAF KARENRELSTER

kerteminde
revyen.dk

29.maj–2. juli på Tornøes Hotel 

Kim Hammelsvang  
Trine Gadeberg Sofie Pallesen

Farshad Kholghi
Billetter: Kerteminde Turistbureau 6532 1121

Billetten 7020 2096, Danbillet 6614 0110

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Fredag 1. april 

kl. 19.00: 

Vinsmagning

Onsdag 6. april 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Tirsdag 12. april 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 20. april 

kl. 19.00: 

Mad, musik, café: 

Sanne Gryholt Trio

Onsdag 27. april 

kl. 20.00: 

Café Strik-Snak

Torsdag 28. april 

kl. 18.30: 

Madklub

Søndag 1. maj 

kl. 19.00: 

Første maj – 

fællesspisning

Onsdag 4. maj 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Tirsdag 10. maj 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 18. maj 

kl. 19.00: 

Mad, musik, café:

CrossFolks

Onsdag 25. maj 

kl. 20.00: 

Café Strik-Snak

Torsdag 26. maj 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 1. juni 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Torsdag 23. juni 

kl. 18.00: 

Sankthansaften

Hver onsdag kl. 20-22

er cafeen åben. 

Her kan du møde dine

naboer, du kan tage

vennerne med, du kan

få en kop kaffe eller et

glas vin, en øl eller en

vand.

Flere arrangementer

kan komme til, ligesom

ændringer kan fore-

komme.

Alle er velkomne!

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· April 2016 · · Maj 2016 · · Juni 2016 · · Husk også ·

Hjemmeside – facebook – nyhedsbrev

Hold dig orienteret på hjemmeside, mail, 
facebook og opslag i og ved Beboerhuset.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET

Vil du have nyhedsbrev tilsendt, så skriv til 
carlflemmingschultz@gmail.com


