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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
euj46@hotmail.com

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, 
Pia Petersen og biografmuseet.dk
Forsidebillede: Høstmarked

Deadline for Beboeren 20: 1/11 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
Sankthans er snart længe siden.
Alligevel begynder vi der. Grillen
var tændt, stole og borde på plads
på plænen, festbrandbilen på
plads i udkanten af boldbanen,
bålet stablet på midten af samme
og forsynet med en flot heks
fremstillet af børnene i Regnbuen,
sankthanssangene trykt og vejret i
orden. Festen kunne begynde.

Det gjorde den så. Folk indtog
borde og stole og grill, og så blev
der spist og drukket som tradi-
tionen byder. Senere blev bålet
tændt, endnu flere mennesker
indfandt sig, sangene blev sunget
og snakken gik til et stykke ud på
aftenen mens bålet brændte ned.
Endnu en hyggelig og velbesøgt
sankthansaften var til ende, og da
det lille båloprydningshold næste
formiddag havde gjort sit arbejde,
indtog børn og fodbolde straks
området igen.

Og så blev det sommer. Den taler
vi ikke om – ikke fordi vejret ikke
hele tiden var helt sommeragtigt,
men fordi Beboerhuset som sæd-
vanlig havde lukket hele skole-
ferien.

August indfandt sig, og så kom der
gang i aktiviteterne igen. De før-
ste større arrangementer fandt
sted i Madklubben, så sluttede
Kunståbent sig til, og så fulgte det
traditionsrige høst- og loppemar-
ked. 

Markedet omfattede denne gang
12 stande hvorfra beboerforenin-
gens medlemmer solgte alt hvad
hjertet kunne begære og deres 
respektive kældre og lofter gerne
ville af med, plus en pandekage-
bod der kunne levere såvel frokost
som sødt til kaffen. Vanen tro stod
medlemmer af ”Fynboerne” for

markedsmusikken, denne gang
iført violin og harmonika. Så var
stemningen på plads. 

Billeder fra såvel sankthans som
høstmarked kan ses andetsteds i
bladet.

Næste arrangement: Duoen FAZE’
N’MIR leverer musikken til sæso-

Har du spekuleret på, hvilket område Beboerforeningen (og dermed 

Beboerbladet) egentlig dækker? Her kan du se det. På Hunderupvej og 

Albanigade/Hjallesevej er det kun den ene side af vejen, der er med.
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nens første Mad, musik, café-ar-
rangement. Det er i skrivende
stund endnu ikke gennemført, så
det må vente med omtale til
næste blad. Der kan vi også for-
tælle nærmere om efterårets
andre arrangementer.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz
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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 
 
 

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

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

Lad os mødes i Beboerforeningen...
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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

(10–14-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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I sidste nummer af Beboeren

bragte vi et spørgsmål fra 

Kristian Bjerg i Allégade. Han var

faldet over at der engang skulle

have ligget en biograf på Bene-

dikts Plads. Og den ville han

gerne vide noget mere om.

Ingen læsere har hjulpet med op-
lysninger denne gang, og hvad gør
man så? Man konsulterer biograf-
museet.dk, som ved meget om 
biografer.

Her kan man læse at biografen
hed Grand Teatret, at filmopera-
tør Knud A. Andersen fik bevillin-
gen til driften i 1952, at arkitek-
terne Jørgen Stærmose og Boeck-
Hansen tegnede biografen, at ar-
bejdet med byggeriet påbegynd-
tes i 1954, at biografen skulle dri-
ves som premierebiograf, at den
rummede 675 siddepladser, og at
indvielsen fandt sted i 1958 med
filmen ”Hofnarren” med Danny
Kaye.

Det nye 70 mm Todd-AO wide-
screen filmformat var sidste skrig
på det tidspunkt, og biografen var
fra starten forberedt til det. Og i
1961 kom de fantastiske maskiner
så til Grand. De blev installeret,
lærredet blev udvidet fra 12 x 5

Har du spørgsmål om kvarteret – stort eller småt – så send dem til carlflemmingschultz@gmail.com.
Så søger vi at finde svar på dem. 

GrandTeatret på
Benedikts Plads

· Spørg om kvarteret ·

til 14 x 6,75 meter, og så havde
biografen Fyns største lærred og
var Fyns største Todd-AO biograf.

De to første Todd-AO film der blev
vist, var ”Porgy and Bess” og ”Can
Can”. Og så gik det ellers slag i
slag med de store film. Rammerne
de blev vist i, var enkle og nyde-
lige. Væggene var oregon pine, de
oprindelige blå stole blev med
tiden skiftet ud til grønne, det
oprindelige kokosfarvede tæppe
skiftedes ud med et rødt osv. osv.
Ejerskabet til Grand skiftede også
flere gange undervejs, og i 1985
blev biografen købt af Nordisk
Film.

Sidste store premieresucces var
”Mit Afrika” i 1986. Den spillede
over seks måneder. I december
1987 lukkede og slukkede Grand
Teatret med ”Jagten på den for-
svundne by” og blev hermed kvar-
terets forsvundne biograf.

Så blev det store lokale indrettet

til diskotek – Grand Palace – og 
senere igen til dagligvarebutik –
Fakta. Men det er en helt anden
historie.

cfs

Vi beklager den forringede billed-

kvalitet... Billederne er fra hjem-

mesiden biografmuseet.dk, hvor

du kan læse mere om Grand og

andre gamle biografer.
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Foto: Odense Bys Museer

Hver by har sin heks og 
hvert sogn sine trolde...

Sankthansaften i 
Beboerhuset 2016
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Karen Lohmann Jensen sluttede
forårssæsonen med udstilling i
juni.

Efter en sommerferie uden udstil-
linger har vi åbnet efterårssæso-
nen med udstilling af Mir Weber,
der også er den ene del af duoen
FAZE’N’MIR, som spillede til det i
skrivende stund endnu ikke afvik-
lede Mad, musik, café-arrange-
ment 21. september.

Kirsten Andersen, der er en af
vores gamle kendinge i kvarteret,

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG I 
MÅNEDEN KL.20–22

udstiller i oktober, og efter hende
følger Ottar Christensen i novem-
ber og december.

Vi har Kunståbent den første ons-
dag i måneden kl. 20–22. Vi serve-
rer et glas vin og lidt chips, og

God kunst i Beboerhuset

alle er velkomne. Næste gang er
den 5. oktober.

På gensyn

Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

Øverst: Mir Weber. Nederst: Karen Lohmann Jensen.
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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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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

Syklubben anno 1986 har for tred-
je gang været i Paris. Denne gang
fejrede vi 30 års jubilæum. 
De seneste år har vi ikke fået syet
så meget, da syklubben har levet
et omflakkende liv, efter at Bebo-
erhuset i Skt. Knuds Gade lukke-
de. Først prøvede vi at flytte sy-
aftenerne hen i Beboerhuset i
Godthåbsgade, senere hjem i pri-
vaten hos hinanden, og nu har vi
fundet en model, hvor vi kombi-
nerer privaten med Kulturmaski-
nens lokaler.

Pariserturen i maj afspejlede den
nedsatte fokus på syning, så det
blev ikke til så meget stofindkøb,
men mere til køb af færdigsyet
tøj. Derudover bød turen på man-
ge forskellige kulturelle oplevel-
ser, lange gåture og ”pit stop” på

forskellige kendte cafeer. Bl.a.
var vi på Café de Flore, hvor vi
nød en flaske champagne, mens vi
blev opvartet efter alle kunstens
regler. Vi havde en skøn tur, hvor
otte kvinder fra syklubben minde-

des de 30 år, der nu er gået.
Vi har besluttet at syklubben æn-
drer intervallet fra 10 år til 5 år,
så vi skal snart af sted igen.

Pia Petersen

PARIS igen,igen,igen…
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Høst- og 
loppe-
marked 
2016
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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/hvid.

Du skal tale med: 
Erling Uhrbrand Jensen

Fredensgade 27, 5000 Odense C, tlf. 21 63 80 79, euj46@hotmail.com

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer 

og støttemedlemmer.

Juli kvartals vinder blev:

Hanne og Christian Ruus
Østergaards Allé 54

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Friluftslageret 
Læssøegade 12

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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På broen i 
Munke Mose

Jeg sætter cyklen op ad hegnet

og stirrer ned i vandet,

opdager tankerne på Måren i Norge

hvor vi besøgte Lene og Andreas

hos Ivar, som Thomas Espedal 

gik til i bogen "Gå. Eller kunsten at 

leve et vildt og poetisk liv".

Jeg tænker på bogen og mærker

flokken sidde i solen ved Klokkergården

i Dale, ca. 65 km længere nordvest,

på vej til dagens gøremål

i et distræt øjeblik.

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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FOTOGRAF KARENRELSTER

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

Hold fest i Beboerhuset
Vidste du, at du som medlem af Beboerforeningen
kan leje Beboerhuset i Godthåbsgade til private 
fester og arrangementer: Fødselsdage, konfirma-
tioner, sølvbryllupper, receptioner osv. – eller hvis du
bare skal holde en fest.

Det er typisk weekendarrangementer, men du kan
også leje huset til møder på hverdagsaftener.

Der er mange, der benytter sig af tilbuddet, det er
billigt, faciliteterne er gode, og så er udlejningen en
hjørnesten i foreningens økonomi.

På foreningens hjemmeside www.beboerhuset.org

er det udførligt beskrevet, hvordan du lejer huset,

hvad det koster, hvordan reglerne er osv.
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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



September 2016 · Beboeren · 21

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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BEBOERANNONCE

Afsyret vitrineskab med 4 glaslåger
Velegnet til flasker og glas. Bredde 160, dybde 39, højde 68 cm.
Hvis I lige står og mangler sådan ét, så giv et bud. 

Ulla og Christen. Tlf. 51 49 13 97. kontakt@ctofte.dk

Det skal den måske – dvs. hvis vi ikke kan finde en
eller et par nye m/k til at stå for bladets økonomi og
tegning af annoncer.

Lyder det job interessant? – Så henvend dig/jer til
den nuværende økonomi- og annonceansvarlige, 
Erling Uhrbrand Jensen, euj46@hotmail.com, som har
valgt at stoppe efter mange år på posten. Han kan
fortælle alt om, hvad arbejdet indebærer. Det er, 
som alt andet arbejde i beboerforeningens regi, 
ulønnet – eller sagt anderledes: det bærer lønnen i
sig selv.

Uden en økonomi- og annonceansvarlig kan bladet
ikke laves, og må så desværre gå ind pr. 31.decem-
ber.

Venlig hilsen
Redaktionen

Skal Beboeren
gå ind?
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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



Beboeren · Beboerblad for Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret · Nr. 19 · September 2016

Onsdag 5. oktober 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Tirsdag 11. oktober 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 26. oktober 

kl. 20.00: 

Café Strik-Snak

Torsdag 27. oktober 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 2. november 

kl. 20.00: 

Kunståbent

Tirsdag 8. november 

kl. 18.30: 

Madklub

Onsdag 30. november

kl. 20.00: 

Café Strik-Snak

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 

ændringer kan forekomme.

Alle er velkomne!

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· Oktober 2016 ·

· November 2016 ·

Der arbejdes på endnu et par kulturelle arrange-

menter inden jul. Datoerne er endnu ikke fastlagt,

men de vil blive annonceret på beboerhusets

hjemmeside, mail og facebook.

· Inden jul 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, 

euj46@hotmail.com, som kan fortælle alt, i alle
detaljer, 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


