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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
Alle er velkomne

Kunståbent:
Første onsdag i 
måneden kl.20–22
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Nyt fra bestyrelsen
– eller: Skal Beboerhuset lukke? (2)

Thrilleren om, hvorvidt livet skal
tages af Beboerhuset eller ej,
fortsætter. Hvornår sidste kapitel
skrives, ved vi ikke. Men vi ved,
hvad der hidtil er sket. Så her
kommer et resumé af handlingen
indtil nu:

Beboerhusets skæbnes vej ind i
det kommunale system begyndte
med en henvendelse til By- og
Kulturforvaltningen – sådan lidt
overordnet. Forvaltningen henvi-
ste os til Odense Kommunes ejen-
domsadministration, som vi så
kontaktede og satte ind i sagen.
Ejendomsadministrationen ser po-
sitivt på vores sag, og den mere
konkrete hjælp herfra har forelø-
big bestået i at foreslå os at hen-
vende os til Center for Civilsam-
fund. Det har vi så gjort. Center
for Civilsamfunds hjælp har be-
stået i at foreslå os at henvende
os til Frivilligcenter Odense, som
koordinerer frivilligt arbejde. Her
er måske en åbning. Lederen af
frivilligcentret er nu i gang med at
undersøge, om han kan gøre
noget.

Sideløbende har vi henvendt os til
rådmand Jane Jegind og By- og
Kulturudvalgets enkelte medlem-
mer. Rådmanden forstår godt vo-
res problem og kender godt vores
henvendelse til ejendomsadmini-
strationen, som hun så har fore-
slået os at henvende os til (!) –
dog til en anden medarbejder end
den, vi allerede har kontakt med.
Det har vi så gjort, i skrivende
stund uden at have fået svar. Men
man må gå ud fra, at de to med-
arbejdere i ejendomsafdelingen
har kontakt. 

Så der er stor forståelse og mange
gode viljer i et lettere kafkask
univers. Mest action-minded vir-
ker i øjeblikket frivilligcentret. Så
lad os se. Måske viser der sig i
processens løb flere, der gerne vil
dele hus med os. Vi håber det
bedste og frygter det værste, ind-
til sidste punktum i sidste kapitel
er sat.

Den gode stemning i Beboerhuset
har i øvrigt ikke taget skade her
et kvartal inde i 2017. Tre fuldt-

hus-arrangementer er det blevet
til siden december i fjor: Trioerne
StreetBeat og Friis, Dalager og
Mydtskov har fyldt huset med mu-
sik, og Lars P. Marcussen har fyldt
huset – eller i hvert fald deltager-
ne i hans luksusromsmagning –
med rom. To kunstnere har fyldt
huset med kunst – den sidste end-
da med indbudt stand up-komiker
til ferniseringen. Det hele kan man
se mere om andetsteds i bladet.

Og så har det jo været fastelavn.
20-25 børn i alverdens udklædnin-
ger fandt trods kedeligt vejr og
mange andre tilbud frem til Bebo-
erhusets fastelavnsfest, hvor de
slog katten af tønden og mæskede
sig med slik, saft og fastelavnsbol-
ler. En herlig tradition.

Husk! Generalforsamling i beboer-
foreningen onsdag den 22. marts
kl. 19. Måske den sidste? Forhå-
bentlig ikke! – Fortsættelse følger
i næste nummer af ’Beboeren’.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

God stemning i Beboerhuset: Trioen StreetBeat underholder...



… sådan udtrykker Gert Rune

Sundien det, da han bliver bedt

om at betegne sig selv.  

Vi mennesker kan godt lide titler.
Vi vil gerne komme dem i kasser.
Og der skal samtidig en label
udenpå, så vi kan kategorisere
dem bagefter. Gert Rune Sundien
er kunstner – sågar uddannet
ditto. For at være lidt mere nør-
det, så opererer han inden for
genren figurativ ekspressionisme.
Ovre i det helt andet ringhjørne –
i kunst for dummies – betyder det:
Malerier med en helvedes masse
farver, hvori der optræder karike-
rede, men dog genkendelige figu-
rer, såsom tårne, biler og perso-
ner.

Problemet med de der kasser, jeg
taler om, er, at man selv kommer
med dem. Og det er heller ikke så
godt, hvis tingene ikke rigtig kan
gå ned i dem. For så mister kassen
sin egentlige funktion. At Gert er
kunstner, er man ved første øje-
kast ikke et øjeblik i tvivl om. Vi
bliver ikke klippet samme sted!  

Han træder høfligt nogle skridt
tilbage efter at have givet mig
hånden og lader mig træde ind i
lejligheden i Alexandragade, hvor
han har boet igennem 30 år. At
det er et kunstnerhjem, er man
heller ikke på noget tidspunkt i
tvivl om. Der er kunst overalt. 
I entreen står der malerier til tør-
re. Han viser mig ind i køkkenet.
Derinde er der ikke meget feng
shui på krydderihylden over kom-
furet. Det er ikke en lejlighed
hjemsøgt af rengøringsvanvid.

Kunst har det med at bringe sig op
i de højere luftlag. Gert får det
helt ned på jorden denne lørdag
formiddag i februar, som vi sidder
der ved køkkenbordet og taler om

hans liv med kunsten. Dette i et
hverdagssprog – talt i øjenhøjde.

Når man læser om Gert Rune Sun-
dien i Weilbachs Kunstnerleksikon,
så øjner man megen potentiel op-
position. Det er bare ikke lige dét,
man hører ham sige. Gert Rune
Sundien studerede på Det Fynske
Kunstakademi fra 1969-74. Det var
lige midt i ungdomsoprøret. ”Det
var jeg nu ikke en del af. Det var
jeg lidt for ung til”, fortæller
Gert. ”Jeg har heller ikke været
medlem af noget politisk parti”,
fortsætter han.  

Førnævnte leksikon taler i beskri-
velsen af Gerts malerier fra slut-
ningen af 70’erne om hans ende-
lige frigørelse fra akademiets na-
turalistiske tilgang til kunst. Han
vendte nu ikke grundlæggeren af
Det Fynske Kunstakademi, Kaj Kyl-
borgs, opstillings- og modelteg-
ning ryggen. ”Det var en super
farvelære. Det lærte mig, hvor-
dan man sætter farver sammen”,
husker Gert. 

Det, Gert skal ud med, kommer
ud gennem lærredet. Det bliver
alt sammen håndgribeligt via

akrylmalingen. ”Det tørrer på en
dag”, som han siger.

Ekspressionisme handler netop om
at udtrykke. Det er det, der er te-
maet denne lørdag formiddag ved
køkkenbordet i Alexandragade.
Sådan ligesom for at få kunst op i
det der højere luftlag igen. 

Når man er billedkunstner, så
ender udtrykket på et lærred. Det
frigør sig fra skaberen. Om dette
udtryk giver mening for andre,
ved man jo af gode grunde ikke på
forhånd. Det er lige præcis det,
som er kunstens styrke – nogle vil
kalde det for dens udfordring.
Hvis man alene søger at behage
modtageren, da kan den risikere
ikke længere at være et udtryk.
Kunsten mister således sin egenart
– og kunstneren sin integritet.

Det betyder samtidig, at det kan
være svært at gøre kunst til en
guldgrube. Som for rigtig mange
andre kunstnere har dette også
været et grundvilkår for Gert
Rune Sundien. At man lever som
kunstner betyder ikke nødvendig-
vis, at man kan leve af det. Gert
har tidligere måttet arbejde ved
siden af sit kunstneriske virke.
Han har undervist i maleri og teg-
ning i forskellige sammenhænge.
Han har været ansat på Badstuen

”Jeg er billedfremstiller”
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på Vestre Stationsvej, da det sta-
dig var byens kreative værksted.  

Nu har han passeret den officielle
pensionsalder. Det gør på mange
måder alting meget lettere. At
man ikke længere skal gå på ar-
bejde, betyder jo ikke, at man
ikke længere kan male. Kunst går
ikke sådan på pension. Billederne
ude i entreen skal gøres færdige.
Fra 23. marts til 2. april udstiller
Gert Rune Sundien på Filosofgan-
gen. Så der er stadig en masse ud-
tryk, der skal i en ramme.

Efter en lille time i køkkenet viser
han mig ind i atelieret, som er en
del af lejligheden. Det er som at
komme ind i maskinrummet. Stuk-
ken fortæller, at dette rum oprin-
delig er tænkt som stadsstue. Der
er plastik bag staffeliet for at be-
skytte væggen. Placeringen af
staffeliet er det mest strukture-
rede i dette hjem. Det står per-
fekt i forhold til lysindfaldet fra
det store stuevindue. Gert maler
kun i dagslys. Kunst er ikke en lys-
sky affære.  

Maleriet på staffeliet har en
mandsfigur i forgrunden. Denne
figur går igen flere steder, kan jeg
se. Det er oprindelig en figur lavet
i bronze. Der står stadig én af
dem på gulvet i atelieret. Gert
Rune Sundien er ikke kun maler.
Foruden skulpturer og keramik har
han via Fyns Grafiske Værksted
arbejdet med litografi. I denne
sammenhæng har han dog mest
arbejdet med raderinger. 

En anden gennemgående figur
er en bil – en Sedan i øvrigt, for-
tæller mit trænede øje mig! Den
stammer fra en automania-pe-
riode tilbage i 90’erne. Dette
symbol er åbenbart hængt ved.
Det handler om, at vi mennesker
lader os styre af ting – af vores
biler og dette at eje dem. Det lig-
ger Gert nu ikke under for. Han
kommer jo også af med det via
sine billeder. Han har hverken bil
eller kørekort. 

Tårnet er en tredje figur, som
går igen i flere værker. Om det er
metodistkirken ovre på den anden
side af vejen, er svært at sige.
Tårnene er lidt skæve. Der er i
det hele taget ikke meget, der er
lige på Gerts malerier – udover
billedrammen. 

Når det kommer til stykket, er der
i virkeligheden ikke ret meget i
livet, der er lige. Det er kun
noget, vi selv så gerne vil gøre det
til. ”Den, som går lige ud, kom-
mer sjældent ret langt”, som An-
toine de Saint-Exupéry fastslår i
bogen ”Den lille prins”. Måske er
det lige præcis det, som Gert
samtidig også forsøger at sige med
sine billeder. Det er jo noget af
det, man tager med sig, når man
sådan betragter et maleri med
egne øjne.    

Andre kan sikkert se noget andet.
Det kræver dog, at man runder 
Filosofgangen inden 2. april.

Af Thomas Nielsen
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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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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

Få glade
fødder
Vi er specialister inden for:

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

· Forhøjelse af sko
· Specialsko (diabetikersko mm.)
· Reparationer af ortopædisk- 

og almindeligt fodtøj

Håndsyet fodtøj

Frit valg af leverandør uden merpris

Vi er også
forhandler af      LIFE WELL LIVED

Benediktsgade 42 . 5000 Odense C

Tlf. 6619 0188 . odense@skomageren.dk

www.skomageren.dk

Åbningstider:
Man–tors 9.30–16.00 . Fredag 9.30–13.00

Vi er medlem af Foreningen af 

Ortopædiske Håndskomagermestre                           Klaus Nielsen  Annette Bøje

Ortopædi Skomageren

F
- med hjerte og hånd

Scan koden og se filmen

�����������������������������������	
�����	
�����	
�����	
������

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
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To digte
af Ole Knudsen

Lejlighedsdigt

Jeg står på hjørnet af Jagtvej og 

Godthåbsgade og forsøger at tælle 

bladene der falder, men det er umuligt

at samle mig et nogenlunde overblik,

så derfor går jeg hjem og sætter mig 

i vindueskarmen for at se det hele i et

lidt andet perspektiv.

Lejlighedsdigt

Jeg sidder på puden og ser

ud ad vinduet, et par

måger slås om noget brød

ovre på beboerhusets tag.

Jeg rejser mig og går ind i

stuen efter notesbogen 

og da jeg vender tilbage 

til puden ved vinduet 

er mågerne fløjet og 

tilbage sidder nogle duer,

flimrende.
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Hermed en opfølgning på histo-

rien om Bordals Allé. Jeg har tid-

ligere skrevet om Bordals Haver

(Beboeren nr. 17, marts 2016).

Vi mente, at det lille gadeskilt i
frønnet træ på gavlen af Alexan-
dragade 4 trængte til en opfrisker.

8. februar 2017 kunne Majken
Bordal så afsløre det nye gadeskilt
sammen med en lille snes beboere
og gæster. Majken genopfriskede
historien om det gamle ’gade-
skilt’, som hun fik til sin fødsels-
dag for 27 år siden, hvor hun
boede på adressen.

Som mange vil vide, så eksisterer
gadenavnet Bordals Allé ikke. Det
kan ikke findes i registeret over

vejnavne i Odense og ikke søges
frem på en GPS.

Ved nærlæsning af lokalplan 2-
443 fandt jeg ud af, at området,
den lille grussti fører ind til i kar-
ré nr. 1774, har sit eget matrikel-
nummer, 203a. Det er i lokalpla-
nen udlagt som offentligt friareal.
Der er ikke adresseangivelser inde
i området.

Oppe i hjørnet af matriklen 
ligger Vandtårnet Børnehus. Det
har eksisteret siden 1984 og har
adressen Hjallesevej 3. Men ad-
gangen til huset foregår via Alex-
andragade. Det sker ofte, at nye
forældre til børnehuset spørger
om vej, hvis de ikke er kendt i
området.

Vi kontaktede Odense Kommune,
som dog ikke var indstillet på at
acceptere et officielt vejskilt. 

Kommunens afslag er begrun-
det i Erhvervs- og Byggestyrelsens
vejledning af 2009 om fastsæt-
telse af vejnavne – kap.5 stk.6,
hvor der bl.a. står, at vejnavne på
nulevende personer ikke bør an-
vendes.

Ejeren af bygningen var dog
helt indstillet på, at vi skulle have
et nyt skilt. Det er jo hans gavl
det sidder på!!

Og med nogen rimelighed kan vi
vel påkalde os den ’hævdvundne
ret’ til at begå en mindre civil
ulydighed ved at forny skiltet –
efter 27 års eksistens af det lokale
vejnavn: Bordals Allé. 

Niels Andersen

· Historien bag navnet ·
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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

Lad os mødes i Beboerforeningen...

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 håndar-
bejde 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
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Kan kødspisere og 
vegetarer være 

i (spise)stue sammen?

140 sider · Ca. 80 opskrifter · Handy A5-format · Brugervenlig spiralryg
Se og læs mere: Facebook: vegetarmor.dk– Instagram: vegetarmorulla

Når kødspisere og vegetarer spiser sammen, kan det være en udfor-
dring at tilgodese alle med lækker og velsmagende mad. Her er en ny
kogebog, der fokuserer på dét dilemma og lancerer et nyt koncept:
Hjælp – min søn er vegetar. Vegetarretter med kød som tilbehør.

Send en mail til kontakt@ctofte.dk med 
navn og adresse eller ring på 5149 1397, 
så leverer vi bogen sammen med en 
regning. Uden for distriktet sender vi 
bogen med posten (+32 kr i porto).

God pris

9995
Gratis levering 

i Beboerens 
distrikt

Tegnestuens Forlag
Skt. Knuds Gade 35

www.tsforlag.dk
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Kan I huske Viðar Saivarsson?
Han optrådte solo i Beboerhuset i november 2014. Nu kommer han igen, og denne gang har han sit band, 
Lonesome Dukes, med. Det foregår onsdag 17. maj kl. 19, og det koster som sædvanlig en flad hund for god
musik og lækker mad. 

Arrangementet vil blive annonceret på Beboerhusets medlemsmail, hjemmeside og facebook, hvor tilmeldings-
adresse og tilmeldingsfrist også vil fremgå.

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer 

og støttemedlemmer.

Oktober kvartals vinder blev:

Susanne Munk Andersen
Godthåbsgade 53,3

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Frisør Peloni 
Absalonsgade 44

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 (85,5 x 57 mm). Det er godt,
hvis du kan levere din annonce som trykklar pdf.
Du kan også levere din tekst + evt. foto/illustra-
tion, samt navn, adresse, telefonnummer og
email, så sætter vi det op for dig. 
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Odenses gasværk i Skt. Jørgens Gade skulle væk.

Det besluttede et flertal i Odense Byråd, bestående

af Venstre, Det konservative Folkeparti, Det radi-

kale Venstre samt Socialdemokratiet, i 1973,

samme år som værket havde 120 års fødselsdag. 

Nedlæggelsen skulle ske i 1980, og gassen skulle aflø-
ses af el. Det gjorde mange sure. I 1974 blev luknin-
gen fremskyndet til 1978. Så var der endnu kortere
tid til. Det gjorde endnu flere sure.

I pressen var der gang i debatten. Det ville blive for
dyrt både for kommunen og borgerne, mente mange,
og nu skulle alle til at investere i elkomfurer. Hvad
var der i øvrigt i vejen med at bruge gas? Og var det
overhovedet en demokratisk beslutning, hvis så man-
ge var imod det? Den fik ikke for lidt, og i februar-
marts 1975 blandede den ganske nystiftede ”Sct.
Knudsgades Beboerforening” sig også i sagen.

”Gasværkets nedlæggelse betyder,” skrev beboer-
foreningen i en i Skt. Knuds Gade husstandsomdelt

folder, ”at 30.000 odenseanske husstande i løbet af 3
år skal overgå fra gas til elektricitet. Husstandene
skal selv betale de hermed forbundne omkostninger.
For kommunen bliver der tale om en betydelig ud-
bygning af ledningsnettet og et stærkt stigende elfor-
brug, og deraf stigende udgifter. Gasværkets ned-
læggelse betyder også at 30.000 husstande tvinges til
elektricitet og dermed kæmpemæssige udgifter til
både nye installationer, køkkenudstyr, højere husleje,
dyrere energi og meget andet…”

Og så var beslutningen oven i købet udemokratisk.
”Byrådet har egenmægtigt besluttet at nedlægge
gasværket, byens borgere har på intet tidspunkt
været spurgt om deres mening. Til trods for at man
så let som ingen ting, kunne have lavet en stemme-
rubrik bag på de indbetalingskort, der udsendes med
de næste gasregninger. Byrådets fremgangsmåde er
en hån mod al tale om kommunalt nærdemokrati,”
hed det i samme folder.

Som en protest foranstaltede beboerforeningen en

Da gassen gik af Odense – 
men ikke af beboerforeningen 
- eller: Hvordan demokrati kan være så meget



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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”folkeafstemning” om gasværkets fremtid blandt Skt.
Knuds Gades beboere, som i februar alle modtog
stemmesedler. Og for en sikkerheds skyld en ekstra
påmindelse nogle dage før afleveringsfristen: ”FOR
eller IMOD GASVÆRKETS lukning? HUSK! AT STEMME-
SEDDELEN SKAL AFLEVERES I BOKSEN VED SCT. KNUDS-
GADE 52,1. SENEST DEN 4. MARTS.”, stod der. 83
beboere stemte – og ikke færre end 82 stemte imod
nedlæggelsen, mens 1 stemte for.

Et komfortabelt flertal imod, må man sige. Resulta-
tet gav anledning til et åbent brev fra beboerforenin-
gen til byrådet, underskrevet af foreningens for-
mand, Villy Jensen. Det blev sendt til samtlige by-
rådsmedlemmer og til de lokale aviser. I brevet tol-
kede man afstemningsresultatet som udtryk for, ”at
beboerne ved den store stemmedeltagelse bakker
fuldt op bag den af bestyrelsen formulerede protest
imod byrådets udemokratiske fremgangsmåde og hån
mod al tale om kommunalt nærdemokrati i forbin-
delse med nedlæggelsen af gasværket.” Og brevet
fortsatte: ”Det markante nej til gasværkets lukning
viser endvidere med stor tydelighed, at byrådet har
handlet imod borgernes ønsker og interesser.” Byrå-
det opfordredes endelig til ”at afholde en afstemning
blandt gasværkets brugere om gasværkets fremtid,
således at byens borgere igen kan få tillid til det
kommunale nærdemokrati i Odense.”

Og gjorde byrådet så det? Selvfølgelig ikke. Gasvær-
ket blev nedlagt. Men det var i 70’erne, hvor den tra-
ditionelle demokratiopfattelse på mange fronter blev
udfordret, og beboerforeningen fik med gasværkssa-
gen markeret sig som fortaler for et nærdemokrati
som gik imod det gængse repræsentative.

Carl Flemming Schultz

Min debut-
roman er 
på gaden!

Læs mere: 
www.oktoberdans.dk

Thomas Nielsen
H.C. Andersens Gade

Gasværket 1976. Foto: Odense Bys Museer
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Fastelavn 
ermit navn...
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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.

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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Onsdag er caféaften, og nogle
onsdage er ’Mad, musik, café’-
aftener. I vinter var der to af 
slagsen: Den unge og (endnu) knap
så kendte trio StreetBeat under-
holdt i december, og den garvede
og velkendte trio Friis, Dalager og
Mydtskov underholdt i januar. 

Mad,trioerog rom i vinterkulden

Øverst: Friis, Dalager og 

Mydtskov.

Nederst: Lars P. Marcussen.

Side 3: Trioen StreetBeat.

Begge arrangementer trak fulde
huse, den fremragende musik gik
direkte ind, og ’Mad, musik,
café’-arrangør Niels Andersen &
Co.’s lige så fremragende kulinari-
ske frembringelser gled direkte
ned. 

I februar var ’Mad, musik,
café’ skiftet ud med rom-
smagning, hvor romhand-
ler og -ekspert Lars P.
Marcussen serverede

smagsprøver på en række
af sine luksusrom tilsat pølse

og ost, som gled direkte ned, og
en forelæsning om rom samt 
historier fra de varme lande, de
syv have og den engelske flåde,
som gik direkte ind.
cfs

MAD
MUSIK
CAFE

ROM
RHUM
RON
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Der var dømt Cajun Cuisine denne tirsdag i marts i

Beboerhuset – fransk landkøkken the american

way. For dem med umættelig trang til ubrugelig

viden refereres der her til franske kolonister, der

slog sig ned ved Mississippis flodbred i Louisiana i

slutningen af det syttende århundrede. Det kaste-

de blandt andet et ganske fortræffeligt krydderi af

sig – cajunpeber, som man kan være heldig at finde

i SuperBrugsen i Albanigade; lige der til højre ved

indgangen bag grøntsagerne. 

Chef de cuisine denne aften var Paul Hvam, som hav-
de sammensat en menu bestående af grønsagsmari-
neret svinekam, rundhåndet krydret med netop
cajunpeber. Som tilbehør var der kartoffelmos rørt op
med rigeligt smør og sødmælk. Dertil coleslaw, som
lejlighedsvis materialiserede sig mere som carrots
slaw, fordi selvsamme superbrugs denne tirsdag kun
havde ét kålhoved tilbage i butikken. Til dessert var
bagværk kreeret af la femme de le chef de cuisine et

Cajun Cuisine en tirsdag i marts
ch(i)ef de le club de mangé – La Stinne Hvam. (Plud-
selig giver mit 7-tal i fransk ved studentereksamen
mening!!)

Paul – le chef – havde fået assistance af beboerbla-
dets udsendte, som i sine bestræbelser på at komme
ind under huden på denne lokale forening, kaldet
Madklubben, beredvilligt havde meldt sig som kok.
Måske ikke nogen god strategi, hvis man nærer håbet
om en dag at blive Michelin scout. Men det styrker
dog trods alt bedømmelsen af kartoffelmosen – rørt
med trænet hånd og grønsagerne snittet med kærlig-
hed på det absolut manuelle råkostaggregat.

Dette engagements omfang var dog til at overse. 
Mødetidspunktet var 16:30 – to timer før spisetid.
Paul var startet dagen før med marineringen af
kødet. Og der var skrællet kartofler i løbet af 30
min. om formiddagen. 

En halv time før spisetid mødte Marianne op. Hun
var til lejligheden indkaldt som kassedame, der med
sikker hånd tog imod de 60,- kr som et måltid koster
for en voksen. Det halve for børn. 

Madklubben har eksisteret siden 1990. Den var én af
de første aktiviteter i Beboerhuset, da det startede
som beboerhus for kvarteret. Og den er fortsat lige
siden. Der har naturligvis været enkelte aflysninger,
når der af forskellige årsager ikke har været nok til-
meldte. Med ”lige siden starten” menes der hver
anden uge, skiftevis tirsdag og torsdag. Der er ca. 80
aktive brugere i madklubben, som samtidig skiftes til
at lave maden. Hvad man vil lave, bestemmer man
helt selv. Der er ikke noget tema, ingen krav. Kun, at
der er nok til alle inden for et budget per madaften
på 1.100 kr. Denne aftens måltid løb op i 700,- kr.
Overskuddet går til huset og klubben. 

Denne aften var der fuldt hus. Det vil sige 35 perso-
ner. Aldersspændet var fra 3–80.

Hvis man vil være med, skal man først og fremmest
være medlem af beboerforeningen BEBOERHUSET.
Det får samtidig huset til at løbe rundt og de veteri-
nære myndigheder til at holde sig væk. Tilmelding til
de enkelte madaftener finder du på side 13 i dette
blad.

Thomas Nielsen

· En aften i Madklubben ·
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Tornøes Hotel, 4. juni –8. juli

Trine Gadeberg
Farshad Kholghi
Kim Hammelsvang
Christiane Bjørg Nielsen

Årets
revy2016

CCHHAARRLLIIEESS 
RREEVVYYGGAALLLLAA

Revyernes 
Revy

Billetten 
7020 2096

Kerteminde 
Turistbureau

6532 1121
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I januar og februar har vi kunnet glæde os over Kir-
sten Joan Hansens flotte værker.

Her i marts kan vi nyde Nanne Juls spændende og
forskelligartede billeder – du kan stadig nå at se ud-
stillingen. Ved ferniseringen optrådte Jacob Taarnhøj
med standup.

Kirsten Larsens mere rolige billeder kan vi glæde os
til i april. Tove Husteds meget anderledes bil-
leder kan vi se frem til i maj, og så slut-
ter vi sæsonen med Gitte Skovmands
fantasifulde værker i juni.

Vi har endnu ikke lavet aftaler
med udstillere efter sommer-
ferien, men det gør vi lige så
snart, vi har vished for, at Beboer-
huset fortsætter. Der står flere
kunstnere på spring.

Kom til Kunståbent hver den første ons-
dag i måneden kl. 20–22. Vi serverer et glas vin
og lidt chips, og alle er velkomne. 

Næste gang er onsdag den 5. april.

På gensyn
Mia Keinke / Ingelise Bech Hansen

Øverst: Kunståbent – med standup: Jacob Taarnhøj. 

I midten: Nanne Jul, marts måneds udstiller.

Nederst: Kirsten Joan Hansen, som udstillede i 

januar og februar.
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Kunståbent i Beboerhuset

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22
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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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Man går gennem porten i Allé-

gade 78 (ring på, den er låst) og

ind i opgangen til venstre. Der

bliver man mødt af en på væg-

gen fint malet tekst, som fortæl-

ler, at huset er opført i 1880, at

gangens dekorationer er fra

1916, og at husets ejer i 1995,

Svend Mark Carlsen, fik dem re-

staureret dette år. Så går man

ind gennem et par svingdøre af

glas, hvorefter man befinder sig

midt i sig i et helt utroligt sce-

neri: 

Det kan nok være, maleren har
været der! Væggene op langs ho-
vedtrappen er malet fra trappe-
trin til loft. De skinner i marmore-
ring. Der er mønstre, der er søj-

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

De (næsten) hemmelige
dekorationer iAllégade78

· Spørg om kvarteret ·

ler, og reposerne flankeres af skik-
kelser i malede nicher, der synes
at ligne et eller andet fra antik-
kens verden. En skægget fyr svin-
ger en trefork. En kvinde lægger

armen om en buste på en sokkel.
Og så videre og så videre. Børn,
som vistnok har vinger på, hygger
sig med forskellige gøremål. Og
farverne er der bestemt ikke spa-
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ret på: rødbrunt, gult, grønt, blåt
osv. – der er knald på paletten.

Odense Kommunes registrant over
Albani-kvarteret fra 1977 fortæl-
ler, at murermester I.L. Simonsen
opførte huset i 1880, og at papir-
arbejder Svend M. Carlsen ejede
det i 1977. Det må så være ham,
der fik dekorationerne restaure-
ret. Men flere spørgsmål trænger
sig på: Hvem fik dem oprindelig
malet i 1916? Ejede murermeste-
ren stadig huset dengang? Hvem
malede dem? Og kan der mon
være en mening med dem ud over
en mulig blærerøvseffekt? Det må
have været dyrt; sådan et projekt
har virkelig krævet sin maler.

Mon læserne kan hjælpe os med

at finde ud af mere?

Hvis du ved noget om dekoratio-

nerne i Allégade 78, så skriv til

carlflemmingschultz@gmail.com

og fortæl, hvad du ved. 

Så fortæller vi det videre i

næste nummer af Beboeren.

Carl Flemming Schultz
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Medicinsamtale - en gratis
mulighed, hvis du er ny
kroniker - kom ind på
Albani Apotek og tal 
med vore dygtige 
farmaceuter (foregår
i diskretion i baglokalet)

Caudalie og Murad -
forkæl dig selv

· Vil du annoncere i Beboeren? Kontakt Henrik Lumholdt eller Thomas Nielsen – se kolofonen side 2 ·
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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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Onsdag 22. marts kl.19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Torsdag 23. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 29. marts kl. 20.00: Café Strik-Snak

Tirsdag 4. april kl. 18.30: Madklub

Onsdag 5. april kl. 20.00: Kunståbent

Torsdag 20. april kl. 18.30: Madklub

Onsdag 26. april kl. 20.00: Café Strik-Snak

Onsdag 7. juni kl. 20.00: Kunståbent

Fredag 23. juni kl. 18.00: Sankthansaften

Onsdag 28. juni kl. 20.00: Café Strik-Snak

Hver onsdag kl. 20-22 er cafeen åben. 

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

ne 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

· Marts – april 2017 ·

· Maj 2017 ·

· Juni 2017 ·

· 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

Velkommen i BEBOERHUSET i 2017...

Mandag 1. maj kl. 19.00: 

Første maj – fællesspisning 

Tirsdag 2. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 3. maj kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 17. maj kl. 19.00: 

Mad, musik, café: Viðar med Lonesome Dukes

Torsdag 18. maj kl. 18.30: Madklub

Tirsdag 30.maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 31. maj kl. 20.00: Café Strik-Snak


