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Beboeren redaktionelt

Beboeren udgives af bladforeningen
Beboeren og udkommer fire gange årligt.
Bladet er trykt i 2300 eksemplarer og
omdeles til kvarterets beboere og arbejds-
pladser.

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

Annoncer: Erling Uhrbrand Jensen
Fredensgade 27, tlf. 21 63 80 79
euj@galnet.dk

Knud Holst
Skt. Knuds Gade 39, tlf. 22 83 62 89
kh@galnet.dk

Layout: Christen Tofte
Skt. Knuds Gade 35, tlf. 51 49 13 97
kontakt@ctofte.dk

Fotografier: Carl Flemming Schultz, 
Niels Andersen og Christen Tofte
Forsidebillede: Forsommer og høj 
cigarføring

Deadline for Beboeren 19: 1/8 2016

Tryk: Helmer Tryk
Kochsgade 5–7, tlf. 66 12 50 14

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

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

Bruno Bresler
Skt. Knuds Gade 58, st.th, tlf. 66 17 82 96
brunobresler1946@gmail.com

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

Kirsten Ramsing
Kronprinsensgade 36, tlf. 40 19 69 95
kram@odense.dk

Gary Sheridan
Skt. Knuds Gade 41, tlf. 66 12 57 44
hansensheridan@galnet.dk

Sanne Storm
Fredensgade 35 B, tlf. 61 71 99 24
sannestorm@yahoo.dk

Suppleant: Jan Berthel
Fredensgade 35 B, tlf. 20 19 56 02
jb@alumeco.dk

Suppleant: Lars Bo Frederiksen
Kronprinsensgade 36, tlf. 41 10 41 06
lbf@influx-aps.dk

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

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

Caféaftener:
Onsdag kl. 20–22

Kunståbent:
Første onsdag i 
måneden kl.20–22
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Nyt fra bestyrelsen
Omtrent samtidig med at forrige nummer af Beboe-
ren udkom, var der generalforsamling i beboerfor-
eningen BEBOERHUSET. Fremmødet var pænt, mange
emner blev vendt og drejet, der kom nye folk i besty-
relsen, arbejdsgruppernes arbejde fik det årlige ef-
tersyn, og så var der smørrebrød bagefter. Referatet
fra generalforsamlingen kan læses andetsteds her i
bladet og på BEBOERHUSETS hjemmeside.

Og så kom forårets arrangementer i gang. Første april
stod Møllegårdens Vinimport for en smagning af
tyske, franske og spanske vine. Ejeren af det lille en-
mandsfirma, Henrik Baade, skænkede og fortalte og
havde endda medbragt en lille menu som passede til.
Så deltagerne i smagningen blev både mætte og 
klogere på nogle vine man ellers ikke ser så tit her i
landet.

To ’Mad, musik, café’-arrangementer blev det til i
april og maj. I april kom Sanne Gryholt Trio og lagde
beboerhuset ned med et brag af en koncert. I maj
kom CrossFolk med et helt anderledes, og også frem-
ragende repertoire. Begge gange akkompagneredes
musikken af veltillavet, hjemmelavet mad. Et par af-

tener af fin kvalitet – og der kommer mere af samme
slags til efteråret. Billeder fra de tre arrangementer
kan man finde her i bladet. 

Og Kunståbent kører derudad med friske udstillere
hver måned (enkelte gange hver anden), madklubben
kører også solidt, selv om en enkelt gang har måttet
aflyses på grund af manglende kokke, og strikkeafte-
nerne er så hyggelige, at ikke-strikkende medlemmer
m/k af beboerforeningen heller ikke kan holde sig
væk. Og det bedste er, at det hele fortsætter til 
efteråret.

Når dette læses, har det været sankthans, og Bebo-
erhusets tradition med fællesspisning og bål forven-
tes at være forløbet ganske efter bogen. Det håber vi
i hvert fald på.

Vi håber også på en god sommer for alle. Huset er
lukket i skoleferien, ganske som det plejer. Vi glæder
os til at byde velkommen til en ny sæson i august.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

18. maj var der god musik og god mad i Beboerhuset: Mad/Musik/Cafe-arrangement med CrossFolk.
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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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
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Vinsmagning

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

Første april stod Møllegårdens Vinimport for en smagning af tyske, franske og spanske vine. 

Ejeren af det lille enmandsfirma, Henrik Baade, skænkede og fortalte.
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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 
 
 

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M
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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



8 · Beboeren · Juni 2016

����������	
������
�

������������	
�������
��������������������������������������������	���	� ������!�"�#�$�

�

 ������!	�
%�!���$�&	'�	�
��
(�)*+��(�����������	���

(��,
��	��*������	���
---#�	� ������!�"�#�$�

Hold fest i Beboerhuset

�

Vidste du, at du som medlem af
Beboerforeningen kan leje Bebo-
erhuset i Godthåbsgade til private
fester og arrangementer: Fødsels-
dage, konfirmationer, sølvbryllup-
per, receptioner osv. – eller hvis
du bare skal holde en fest. 
Det er typisk weekendarrange-

menter, men du kan også leje hu-
set til møder på hverdagsaftener.

På foreningens hjemmeside
www.beboerhuset.org er det ud-
førligt beskrevet, hvordan du lejer
huset, hvad det koster, hvordan
reglerne er osv.

Der er mange, der benytter sig af
tilbuddet, det er billigt, facilite-
terne er gode, og så er udlejnin-
gen en hjørnesten i foreningens
økonomi.
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Kristian Bjerg bor i Allégade. Han
har researchet lidt i kvarterets hi-
storie, herunder Benedikts Plads.
”I min mini-research faldt jeg
over en gammel biograf, som
skulle have ligget på pladsen. Den
kunne jeg godt tænke mig at vide
mere om”, skriver Kristian.

Biografen lå, hvor Fakta ligger nu,
og den hed GRAND. Og nu spørger
vi læserne: Hvem ved noget om
GRAND? Hvem har haft fede bio-
grafoplevelser i GRAND? Bare skriv
løs, så laver vi et portræt af den
gamle biograf i næste nummer af
Beboeren.

Adressen er den sædvanlige: 
carlflemmingschultz@gmail.com.

Den gamle biograf
· Spørg om kvarteret ·

Foto: Odense Bys Museer

Syng gospel i Metodistkirken!
Har du hørt musikken strømme ud 
fra kirken i Alexandragade 8?
Har du lyst til at være med? 
Nu har du chancen!

Der tages nye sangere ind i vores 
store gospelkor Nardus til august.  
Er du en meget dygtig og øvet 
sanger, er der også mulighed for 
at komme til audition til det lille 
kor Emmaus. De 9-16 årige er 
velkomne i Young Souls - Odenses 
sejeste (og eneste) juniorgospelkor.

Læs mere om de forskellige kor på 
kirkens hjemmeside eller �nd os på 
Facebook.

Metodistkirken, Alexandragade 8
www.metodistkirken-odense.dk
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Referat fra generalforsamlingen i

Beboerforeningen Beboerhuset,

Godthåbsgade 30 B, 30.03.2016

Punkt 1 – Valg af dirigent og 

referent

Ingelise Bech Hansen blev valgt
som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Helene Dambo blev
valgt som referent.

Punkt 2 – Bestyrelsens beretning

v/formanden Carl Flemming

Schultz: 

Beretningen ligger i sin fulde
længde på www.beboerhuset.org
under menupunkt: Om Forenin-
gen.

Punkt 3 – Beretning fra arbejds-

grupperne 

Tovholderne har ordet:

Grusergruppen

v/Nikolaj M. Pedersen:

Gruppen blev oprettet sidste år.
Aftalerne med kommunen om par-
keringsarealet er faldet på plads.
Foreningen sørger for at fylde grus
i hullerne, og kommunen har det
forsikringsmæssige ansvar, hvis
personer kommer til skade på om-
rådet. 

Gaderengøringsgruppen 

v/Pernille Hamming: 

Der er ikke så meget at berette.
Måske skal gruppen have kunstigt
åndedræt. 
Kommentar fra Kirsten Andersen:

Hun og Anne-Marie Aabel vil gerne
renholde Alexandragade.

Parkeringsgruppen lever et stille
liv uden en tovholder. 
Kommentarer fra deltagerne: 

Parkering er et ømtåleligt emne.
Justits kan falde tilbage på bebo-
erne og medføre færre pladser.
Det var konklusionen på en lidt
længere debat.

Café Strik-Snak

v/Anita Bigum: 

Sidste onsdag i hver måned ekskl.
sommermånederne mødes interes-
serede ’håndværkere’ til samtale
og nørklen. Gruppen har hængt
lidt i stropperne, men er tilsynela-
dende vækket til live igen med en
del deltagere de sidste gange.

Madklub 

v/Marianne Hedemand: 

30–40 personer deltager hver
gang, madklubben har arrange-
ment, og det sker ca. hver 14.
dag.

Bladgruppen 

v/Carl Flemming Schultz: 

Bladet har fire år på bagen. 
Layoutet har skiftet hænder, det
samme gælder skribenter. En ny
layouter er lige trådt til: Christen
Tofte fra Skt. Knuds Gade. Carl
Flemming efterlyser skribenter og
et eller flere medlemmer, der kan
trækket læsset med bladets øko-
nomi samt har tæft for at få an-
noncører på banen, da Erling Uhr-
brand har ’sagt op’ pr. 31. decem-
ber 2016. I modsat fald stopper
bladproduktionen ved udgangen af
året! 

Kunståbent 

v/Ingelise Bech Hansen: 

Stor interesse for at udstille, og
der er booket på væggene frem til
september måned. Værkerne cen-
sureres ikke. De hænger i en må-
ned i beboerhuset, og den første
onsdag i hver måned er der ferni-
sering, hvor foreningen er vært.

Skt. Hans Gruppen 

v/Carl Flemming Schultz: 

Musik, festbrandbil og bål trækker
mange til. Vi er så heldige, at Kurt
Kjerrumgaard kan skaffe brænde
fra kommunen. Vi håber, han bli-
ver ved med det, selv om han er
flyttet fra kvarteret. 

Fastelavnsarrangement 

v/bestyrelsen: 

Et vellykket arrangement, der
gentages næste år. Det giver ikke
overskud, men et værdifuldt sam-
arbejde, der styrker foreningen –
og formentlig også medlemsantal-
let.

Debat om affaldsordningen 

Nogle fremmødte havde knubbede
ord til affaldshåndteringen i Skt.
Knuds Gade og Fredensgade. Kri-
tikken gik på, at ’nogle’ smider

Generalforsamling 2016
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ulukkede poser og sække i, samt
støj- og lugtgener. Andre var ’mis-
undelige’ på det nye system, som
er et pilotprojekt. 
Konklusion: Evalueringsmødet med
kommunen har afsløret en til-
fredshedsprocent på 70 efter en
spørgeskemaundersøgelse. Det er
ikke muligt for foreningen at gå i
brechen for en ændring. Men det
er muligt at danne en gruppe i
foreningens regi, der kan indhente
oplysninger og eventuelt påvirke
kommunen til fx at øge informa-
tionen om, hvordan man skal bru-
ge affaldsskakterne i de to gader.
Den nye bestyrelse tager emnet
op.

Punkt 4 – Regnskab 

v/Pernille Hamming:

Regnskabet viser et underskud på
9.963,53. I forhold til sidste års
overskud er det knap så godt. 
Bestyrelsen er dog ikke bekymret.
Underskuddet er opstået på grund
af for lav udlejningsrate i 2015.
Foreningen har i 2015 investeret i
forstærker og lydisolering.
Det er bestyrelsens holdning, at

foreningen ikke skal skabe over-
skud for enhver pris, men tillade
at lave aktiviteter, der trækker af
kassebeholdningen, som fx mad,
musik, café og fastelavn.
Regnskabet blev godkendt.
Spørgsmål: 

Kan foreningen annoncere mere
og bedre for at skaffe flere lejere?

Punkt 5 – Indkomne forslag.

Ingen forslag var modtaget.

Punkt 6 – Fremtidig virksomhed

og budget samt kontingent 

v/Carl Flemming Schultz:

Foreningen lægger ikke budget.
Bestyrelsen ønsker at fastholde
kontingentet på 125 kr. pr. år.
Ingen satte sig imod.
Fremtidig virksomhed og udlej-
ning: Vi vil gerne fortsætte, som
vi gør, med de kræfter, der er til
rådighed.
Mht. udlejning fastholder vi al-
dersgrænsen på 21 år og ønsker
dermed ikke at udleje til ung-
domsfester – heller ikke hvis for-
ældre deltager.

Punkt 7 – Valg af bestyrelses-

medlemmer og suppleanter

Bestyrelsen består af 9 medlem-
mer og 2 suppleanter.
Niels Andersen, Frauke Schaum-
burg, Kirsten Andersen, Anita
Bigum og Helene Dambo var på
valg. De to førstnævnte modtog
genvalg, de tre sidste ikke. I ste-
det blev følgende valgt:

Sanne Storm, Fredensgade 35B,
Tidligere suppleant Gary Sheridan,
Skt. Knuds Gade 41 og Kirsten
Ramsing, Kronprinsensgade 36.

Bestyrelsen består herefter af:
Niels Andersen, Bruno Bresler, 
Pernille Hamming, Nikolaj Møller
Pedersen, Kirsten Ramsing, Frauke
Schaumburg, Carl Flemming
Schultz, Gary Sheridan og Sanne
Storm.

To nye suppleanter blev valgt:
Jan Berthel, Fredensgade 35B og
Lars Bo Frederiksen, Kronprinsens-
gade 36

Punkt 8 – Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Revisor Birthe Hansen takkede af
på posten og blev i stedet valgt
som revisorsuppleant.
Tidligere bestyrelsesmedlem 
Helene Dambo blev valgt som 
revisor.

Punkt 9 – Nedsættelse af 

arbejdsgrupper

Parkering var igen til debat. Kon-
klusionen blev, at der ikke skal
nedsættes en arbejdsgruppe, der
skal ’aktivere’ ændringer, fordi
det kan skabe nye og uventede
udfordringer.
Carl Flemming Schultz efterlyste
endnu engang arbejdskraft til
Bladgruppen!
Gaderengøringsgruppen v/Kirsten
Andersen laver et opslag, der
bringes i Beboerens juni-nummer
for ad den vej at skaffe nye med-
lemmer.

Punkt 10 – Eventuelt

Formanden takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer og den af-
gående revisor med to flasker vin
til hver.

Helene Dambo, referent

Ingelise Bech Hansen, dirigent

Bestyrelsen efter 

generalforsamlingen 2016:

Niels Andersen
Bruno Bresler 
Pernille Hamming
Nikolaj Møller Pedersen
Kirsten Ramsing
Frauke Schaumburg
Carl Flemming Schultz
Gary Sheridan
Sanne Storm

Suppleanter:

Jan Berthel
Lars Bo Frederiksen

Revisor:

Helene Dambo

Revisorsuppleant: 

Birthe Hansen
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Elmar Mønsters grafiske værker
prydede væggene både i april og i
maj på grund af et afbud. Ved
Kunståbent i april holdt han et in-
teressant foredrag om værkerne
og teknikken bag dem.
Her i juni er det Karen Lohmann

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG I 
MÅNEDEN KL.20–22

Jensens billeder, som vi kan nyde.
I juli holder Kunståbent ferie og
vender så tilbage midt i august,
hvor Mir Weber udstiller septem-
ber måned ud.

Første Kunståbent efter som-

merferien er onsdag 7. septem-

ber kl. 20–22. Vi serverer et glas

vin og lidt chips, og alle er vel-

komne.

God sommer.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke 

og Ingelise Bech Hansen
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Hvor godtfolk er...
Der er ca. 2300 husstande i Beboerforeningens
distrikt - Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvar-
tererne – men foreningen har kun ca. 300 med-
lemmer. Vi kunne godt bruge lidt flere til at
bakke op om aktiviteterne.

Foreningen står bag en stribe arrangementer i
årets løb: F.eks. madklub, musikarrangementer,
kunstudstillinger og strikkeklub. Og de mere sæ-
sonbestemte: 1. maj, fastelavn og sankthans.
Hver onsdag aften er caféen i Beboerhuset åben.

Du kan uden videre deltage i det hele, hvis du
bor i kvarteret, men ved at betale kontingent er
du med til at sikre, at aktiviteterne kan fortsæt-
te. Det koster kun 125 kr. om året pr. husstand.
Du kan læse mere på foreningens hjemmeside:
www.beboerhuset.org

Kvarteret er fuldt af søde, kloge, kreative, inter-
essante og (enkelte) helt almindelige mennesker
– mød dem i Beboerforeningen...

Bordals Haver, som du kunne læse om i sidste nummer af Beboeren, er kommet godt fra start. 

En lille oase midt i byen, der kombinerer det rekreative med det nyttige.

 

 

 F R I L U F T S L A G E R E T .W W W .

 

 

 D K F R I L U F T S L A G E R E T .

 

 

 

 

 

 Anne Plads 2-4,Læssøegade 12 & Sct.

 

  63 12 37 37Tlf.: 5000 Odense C - Anne Plads 2-4,
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Munke Mose (Drøm)

Midt på plænen står en stol og et bord
ved siden af den lille sø. 
Månelandskabet spejler sig i vandet
og bevæger overfladen
en centimeter eller to
mod den hånd der ligger på bordet
stille og hvid i natten.

Farverne er væk, 
forsvundet i det sorte,
kun månen lyser,
der er ikke en sky
mellem himmellegemer
og drømmespor.

Munke Mose (Drøm)

Mågerne letter i det yderste hjørne
af parken, flyver ud over kanten
ind i den oplyste by. Vandet
opløser stille det tyste i huden.

Senere samme døgn

Åen bruser og mine tanker 
kredser om landbrugspakken
og den landmand der i går
i TV-avisen proklamerede
at hun stod i virkeligheden
– jeg står i Munke Mose!

Ole Knudsen
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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. 

Café
Strik-Snak

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

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer 

og støttemedlemmer.

April kvartals vinder blev:

Britt Birk & Nicolai Sørensen
Skt. Knuds Gade 60

Præmien er denne gang et gavekort på 

300 kr. til SuperBrugsen 
Albanigade 42

Vidste du, at du som medlem af Beboerfor-

eningen helt gratis kan sætte en annonce i 

Beboeren, hvis du har noget du vil sælge, 

købe eller forære væk...

Det er gratis for private, og annoncen må fylde
en ottendedel side. Det er godt, hvis du kan le-
vere din annonce som trykklar pdf, se formatet
herunder. Du kan også levere din tekst + evt.
foto/illustration, samt navn, adresse, telefon-
nummer og email, så sætter vi det op for dig. 
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To dejlige Mad/Musik/Café-

arrangementer i Beboerhuset: 

20. april Sanne Gryholt Trio 

(Susanne Gryholt, vocal, Bo Mon-

rad, bas/vocal/mundharpe og

Hans Thygesen, guitar). 

18. maj CrossFolk (Karsten Rosen-

lund, Karl Pedersen, Mikael og

Peter Ebensgaard Jensen). 

MAD
MUSIK
CAFE
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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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ALLÉGADE 1 / 5000 ODENSE C // TLF. 6591 3609 // FOTOGRAF@KARENRELSTER.DK / WWW.KARENRELSTER.DK

FOTOGRAF KARENRELSTER

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

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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 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
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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

Juni 2016 · Beboeren · 21

Carl Nielsen, 
Svend Asmussen eller Lars Lilholt?

Hvis dit barn skal gå til violin, har vi et rigtig godt be-
gynderinstrument til salg. Købt i 1998 hos Nattergalen
Strygeinstrumenter (som dengang havde butik i Albani-
gade). Vores søn spillede flittigt i 3 år, så den er altså
“spillet til” og i fin stand.

Nyprisen i 1998 var 7.500 kr. inkl. en solid kuffert med
plads til det hele. En rimelig pris – både for sælger og
køber – kunne være ca. 4.000 kr.

Hvis det har interesse, kan I få den på prøve i nogle
uger, selvfølgelig helt uforpligtende.

Ulla og Christen. Tlf. 5149 1397, kontakt@ctofte.dk

EL-CYKEL 
TIL SALG

Sort Raleigh damecykel, 
2 år gammel, meget lidt brugt

(har holdt indendørs om vinteren, i skur om sommeren)

Batteri, oplader og cykelkurv
Ny pris 12.000,- til salg for 8.500,-

Ring til Inge på 66 14 84 33

SOM NY
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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! ·

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk
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Tirsdag 16. august 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 31. august 

kl. 20.00:

Café Strik-Snak

Torsdag 1. september

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 7. september 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Søndag 11. september

kl. 13.00: 

Høst- og loppemarked

Tirsdag 13. september 

kl. 19.30: 

Madklub

Onsdag 21. september

kl. 19.00: 

Mad, musik, café,

FAZE’N’MIR

Onsdag 28. september

kl. 20.00: 

Café Strik-Snak

Torsdag 29. september

kl. 18.30: 

Madklub

Hver onsdag kl. 20-22 er cafeen åben. 

Her kan du møde dine naboer, du kan tage ven-

nerne med, du kan få en kop kaffe eller et glas vin,

en øl eller en vand.

Flere arrangementer kan komme til, ligesom æn-

dringer kan forekomme.

Alle er velkomne!

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· August 2016 ·

· September 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

Beboeren søger ny m/k til at stå for
bladets økonomi og annoncering
Pr. 31. december 2016 stopper beboerbladets 
nuværende økonomi- og annonceansvarlige efter
mange års tro tjeneste. Derfor mangler vi en ny
person til at tage sig af det økonomiske og til at
tegne annoncer. Som alt andet arbejde i beboer-
foreningens regi er tjansen frivillig og ulønnet –
og bærer lønnen i sig selv!

Hvis du (eller I – der er intet i vejen for at et par 
friske m/k-er kan samarbejde om jobbet) er inter-

esseret, så kontakt Erling Uhrbrand Jensen, 

euj@galnet.dk, som kan fortælle alt, i alle detal-
jer, om hvad det indebærer.

Hvis vi ikke finder nogen til at løse opgaven, må 
bladet desværre gå ind pr. 31.12.2016.

Venlig hilsen
Redaktionen


