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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



Juni 2017 · Beboeren · 3

Nyt fra bestyrelsen

Beboerhuset reddet!
Føljetonen om Beboerhusets mu-
lige lukning er slut. Og det blev en
happy end! Huset lukker ikke!

Vi har nemlig fået en ny lejer ind
til erstatning for den nu lukkede
fritidsklub Regnbuen. Ganske vist
fylder vores nye lejer ikke så me-
get som Regnbuen og skal derfor
heller ikke betale så meget i leje,
men det skal vi nok se os ud af.

Den nye lejer er ’2 timer om
ugen’ – og hvem er det så? Det er
en frivillig-forening, hvis formål er
at gøre det lettere for børn af
anden etnisk herkomst end dansk,
og som går i børnehave eller bør-
nehaveklasse, at forstå dansk
sprog og kultur. Voksne frivillige
tager sig simpelt hen af hver ’de-
res’ børn et par timer om ugen, så
børnenes sprog og indsigt i dansk
kultur kan få et løft, og de forhå-
bentlig kan komme til at klare sig
bedre i skolen. Der er meget frie
rammer for, hvad der kan foregå i
de to timer. Det kan være at læse
sammen med børnene, det kan
være at tage dem med på ture, på
biblioteket, på museum, i zoolo-
gisk have osv. eller med hjem til
sig selv – det kan kort sagt være
alt muligt, efter hvad den/de
voksne og barnet/børnene synes.
Som foreningen skriver på sin
hjemmeside, 2timeromugen.dk:
”Gør hvad du selv er god til – og
som du ved, vil give barnet og dig
nogle gode, sjove og spændende
timer sammen.”

Alt det kommer selvfølgelig ikke
til at foregå i Beboerhuset. For-
eningen skal bruge østfløjen som
base, dvs. til kontor og mødeloka-
le, og så skal de selvfølgelig have

køkken- og toiletadgang. Det kom-
mer til at foregå i dagtimerne om
hverdagen. Og så kan de naturlig-
vis leje huset på andre tidspunk-
ter på linje med alle andre og på
husets sædvanlige lejebetingelser,
hvis de har brug for det.

Og hvem ved? – Måske kan Beboer-
huset og ’2 timer om ugen’ finde
ud af at lave nogle arrangementer
sammen, så vi kan lære hinanden
bedre at kende, og foreningen kan
blive et kendt ansigt i kvarteret.
Vi siger velkommen til og glæder
os til samarbejdet.

Så er der selvfølgelig lige det ved
det, at ’2 timer om ugen’, som

nævnt ovenfor, betaler mindre i
husleje end Regnbuen gjorde, for-
di de ikke råder over så stor en del
af huset. Derfor er det vigtigt, at
kvarterets beboere nu bruger og
støtter endnu mere op om huset
end allerede nu, og at endnu flere
melder sig ind i beboerforeningen.
Se på side 2 her i bladet, hvordan
du gør det. På forhånd tusind tak!
Og rigtig god sommer til alle!

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

Godthåbsgade 30 B. Det er også dit beboerhus – du er velkommen...



– udtaler Claus Jensen. Det er
flertal af unikum. Det kan virke
paradoksalt, at noget der er ene-
stående, kan være i flertal. Men
det hedder det altså, når man
laver smykker og skulpturer, som
ikke er ens.   

”Folk vil have noget, som ingen
andre har”, siger Claus, som laver
alle sine ting på fri hånd. ”Jeg kan
ikke tegne”, fortsætter han. Så
der foreligger ingen tegninger. 

Man kan ganske vist godt bestille
et smykke hos Claus. Men han
tager kun imod bestillinger på
smykker, der ligger inden for hans
stilunivers, og man kan ikke for-
vente at få et smykke der er en
nøjagtig kopi af et af hans andre
smykker. Hvert eneste smykke mo-
delleres op, og det er ikke muligt
at lave to helt ens smykker. 

Claus arbejder primært i sølv,
kobber og bronze. Han laver kun
guldsmykker på bestilling. Det er
der en helt naturlig begrundelse
for, nemlig prisen. Det er simpelt-
hen for dyrt at have guld på lager,
når man som Claus er 99,9% 
lagerproducerende.

Hvis man har et guldsmykke,
f.eks. et arvestykke, som man
ikke går med, da man måske ikke
er så vild med designet, så kan
Claus smelte det om, og man kan
få lavet et nyt smykke, så arvegul-
det alligevel kommer i brug. Når
man kommer med guldet selv, så
kan man få sit helt eget person-
lige smykke for 1.200–1.500 kr.
Dette dækker alene arbejdsløn-
nen. Ellers ligger Claus’ smykker i
prislejet 250–5.000 kr. 
Han smelter kun guld om, ikke
sølv. Det er for at kunne garantere
lødigheden på sølvet – alle hans

sølvsmykker er mindst på 925,
altså sterlingsølv.

Det tager en måneds tid at lave et
smykke. Der er nemlig rigtig man-
ge delprocesser involveret. Claus
har således løbende gang i 100
ringe og smykker.

Den primære målgruppe for Claus’
produkter er kvinder. Men mæn-
dene er nu også med. Dette seg-
ment er imidlertid meget kon-
junkturfølsomt. I nedgangstider
sparer mændene på smykkerne i
langt højere grad end kvinderne. 

61-årige Claus Jensen har boet i
Godthåbsgadekvarteret i 25 år. De
første 10 år i Sct. Knuds Gade.

”Jeg laverudelukkende unika”
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Herefter i Alexandragade. Hans to
børn er opvokset i kvarteret. Dat-
teren er den, som opererer tæt-
test på sit fædrene ophav. Hun er
ved at uddanne sig til tøjdesigner
på Kunst- og Designskolen i Køben-
havn. Sønnen er bogstaveligt talt
fløjet fra reden. Han er pilot i
SAS.

”Beboeren” møder dog Claus på
Galleri Galschiøt’s værksted i
Næsby, hvor han producerer sine
smykker og skulpturer. Galleriet
er et sandt overflødighedshorn af
kobberskulpturer, malerier og
kunst og er på alle måder er et
besøg værd.

Foruden at Claus laver alle sine
smykker på værkstedet hos Galleri
Galschiøt, så afholder han også
undervisning her. Claus underviser
i smykkeproduktion og i støbning
af mindre skulpturer. ”Det er alle
typer mennesker der deltager i
kurserne. Nogle kommer med en
baggrund som udøvende kunst-
nere, andre har aldrig før set sig
selv som kunstneriske. Men fælles
for dem er, at de er nysgerrige
efter at prøve noget nyt”, fortæl-
ler Claus Jensen.

Claus begyndte med at lave smyk-
ker i 1981. Det lå ellers i kortene
at han skulle være elektriker, men
få måneder efter han havde fået
sit svendebrev, fandt han ud af, at
han hellere ville lave smykker. 
Det med smykker har han lært sig
selv. 

I 1985 åbnede han smykkeforret-
ningen ‘Stokrosen’ i Brandts Pas-
sage. Ældre odenseanere med
hang til smykker vil måske huske
forretningen, som pustede nyt liv i
smykkemarkedet i Odense i 80’er-
ne og 90’erne.

Claus afhændede butikken i 1998.
Det var primært for at slippe for
de faste og lange arbejdsdage. Og

ikke mindst for fuldt ud at hellige
sig sin egen smykkeproduktion. I
butikken solgte han nemlig også
mange andre smykkedesigneres

produkter. Nu er Stokrosen udskif-
tet med samarbejde med seks for-
retninger rundt om i landet, som
forhandler hans smykker. Derud-
over tager han selv ud og sælger
sine smykker og skulpturer på
Byens Julemarked i Aarhus, samt
på seks kunsthåndværkermarke-
der i sommerlandet.

Du kan se flere af Claus’ smykker
på www.clausjensen.biz

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
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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

Sol, sommer og insekter

Solprodukter til alle aldre og hud-
typer. 3 for 2’s pris på flere mærker. 
Nyheder fra Vichy.

Insektplagen: Autan myggespray, 
antihistaminer som creme, spray og
tabletter – få råd hos os.

Hver uge gode tilbud.
Prøv apotekets nye herreserie. 
Medbring annoncen og få 30% på
Murad og Caudalie (parfumeholdig).

Albani apotek
Albanigade 54 F - 5000 Odense C   
Tlf. 66 12 08 63  
Mail: albani@apoteket.dk

Folkebos Apoteksudsalg
Hjallesevej 207 - 5230 Odense M
Tlf. 66 11 57 52

Næsby Apotek
Bogensevej 49 - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 02 72

Parkering ved alle  enheder
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00
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Referat fra generalforsamlingen i beboerforeningen
BEBOERHUSET, Godthåbsgade 30 B, 22. marts 2017.

Velkomst ved formanden, Carl Flemming Schultz.

1. Valg af dirigent og referent
Ingelise Bech Hansen blev valgt som dirigent, og Tove
Kiær Thomsen som referent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden
Formanden fremlagde beretningen: Der er 191 med-
lemmer nu mod 173 medlemmer sidste år ved samme
tid. 
Fritidsklubben Regnbuen bliver nedlagt 1.4., og pr.
1.7. betaler de ikke husleje mere til beboerforenin-
gen. De betaler 2/3 af den samlede husleje. Der 
arbejdes på at finde nye lejere, så Beboerhuset kan
forsætte. Drøftes under pkt. 6. 
I løbet af året har der været onsdagscaféaftener med
bl.a. Kunståbent og strikkeaften. Nogle gange er der
’Mad, musik, café’. Der er oftest udsolgt til disse. 
Der har også været et vinsmagningsarrangement og
en romsmagningsaften på to fredage.
Af traditioner er der: Første maj fællesspisning.
Sankthansaften fællesspisning og bål, høst- og loppe-
marked i september, fastelavn for børnene. 
Der har i snit været fire store eller større arrange-
menter i foreningen om måneden, når juli og august
fraregnes.
Foreningens økonomi består af lejeindtægt fra Regn-
buen og udlejning af huset til fester. 
Der har været et godt samarbejde med Regnbuen. 
De fysiske rammer: Beboerforeningen sørger også for
”Gruseren”, som er en uofficiel p-plads i Skt. Knuds
Gade. 
Der er kommet en byhave ved Vandtårnet Børnehus
på Bordals Allé (læs i beboerbladet om vejen). Der
kan lejes højbede i byhaven.

3. Beretning fra arbejdsgrupperne

Madgruppen: 
Madklub hver 14. dag – tirsdag eller torsdag. Skiftes
til at lave mad. Der er plads til flere – se adressen på
tilmelding på side 17 her i bladet.

Grusergruppen: 
Sørger for, at hullerne på p-pladsen bliver ordnet. Vi
har forpligtet os til, at standarden ikke bliver værre,
end da vi overtog det. Vi har ansvaret for den første

del af stykket. Det koster nok ca. kr. 2500 at lægge
grus herpå. Der er opfordring til, at brugere af denne
plads er medlemmer af Beboerforeningen, da det er
denne, som betaler for vedligeholdelsen.

Kunstgruppen: 
Sørger for, at der er kunst i huset for en måned ad
gangen. Det foregår uden censur. Der er booket op til
og med juni, da der afventes afklaring af, om huset
kan bevares.

Beboerbladgruppen: 
Der er sket ændringer i gruppen, da Erling Uhrbrand –
som gennem mange år har lavet et stort stykke ar-
bejde med annoncer og økonomi – er fratrådt. Der er
i stedet kommet to nye medarbejdere: Thomas Niel-
sen og Henrik Lumholdt. For et års tid siden overtog
Christen Tofte layoutet.
Der er for 2016 et overskud på kr. 2.872 på beboer-
bladet.

Sankthansgruppen: 
Gruppen sørger for et godt bål og rydder op efterføl-
gende. Det kan godt fysisk være lidt tungt, så yngre,
stærke kræfter er velkomne.

Gaderengøringsgruppen: 
Er ikke gået i gang endnu.

Café Strik-Snak: 
Sidste onsdag i måneden. Alle er velkomne – både
med og uden strikketøj.

Der er ikke en affaldsgruppe i forbindelse med Bebo-
erforeningen.

Bestyrelsens og arbejdsgruppernes beretning blev en-
stemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse 
Regnskabet blev udleveret på mødet og gennemgået
af kassereren, Frauke Schaumburg.
Det ser pænt ud samlet set.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var kommet et forslag til vedtægtsændringer fra
Erling Uhrbrand Jensen. Blev udleveret på mødet.
Forslaget kan kun vedtages efter to generalforsamlin-

Generalforsamling 2017
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ger med 2/3 flertal på hver. Det handler om, hvem
der er stemmeberettigede til generalforsamlingen.
Der blev foreslået mindre ændringer: 
§ 4. Efter første sætning tilføjes: ”Man er medlem,
når kontingentet er indbetalt på beboerforeningens
konto”. Efter sidste sætning tilføjes: ”Et medlemskab
giver én stemme og ret til at opstille som kandidat til
en tillidspost for én person. Et medlemskab følger ka-
lenderåret”. 
§ 5: De sidste to sætninger fjernes. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen skal
så indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor der endnu engang skal stemmes om forslaget.
Denne generalforsamling forventes afholdt d.26.4.17.

6. Fremtidig virksomhed, herunder fremlæggelse
af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018 –
samt diskussion af og evt. stillingtagen til beboer-
foreningens fremtid uden Regnbuen 
Bestyrelsen har undersøgt hvad vi kan gøre, når Regn-
buen lukker. Formanden har haft kontakt til kommu-
nen og redegjorde for forløbet.
Frivilligcenter Odense har hjulpet med kontakt til 2
frivillig-organisationer.
”2 timer om ugen” (hjælper flygtningebørn til rette
mm.) og ”Ung Vej” (tyrkisk organisation, som hjæl-
per unge til at komme i gang med fritidsaktiviteter
og uddannelse – rollemodeller/mentorer). Begge vil
gerne dele hus med os, og det virker til gensidigt at
kunne blive en gevinst.
Der bliver nu regnet på det, og inden længe vil der
komme en foreløbig afklaring. 29.3. vil det blive
drøftet med organisationerne, om det er realistisk. 
Bestyrelsen vil gerne høre, om der er opbakning til,
at der arbejdes videre med disse foreninger, som ar-
bejder med integration.
Forsamlingen bakkede op om, at bestyrelsen arbejder
videre med disse spor og forhandler med de nævnte
organisationer eller andre af samme art.
Der er ikke et budget at fremlægge p.t. Bestyrelsen
håber på at kunne fremlægge et budget på næste 
generalforsamling.
Kontingentet på kr. 125 foreslås fastholdt – dette blev
besluttet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Bruno
Bresler (genopstiller ikke), Carl Flemming Schultz
(genopstiller), Niels Andersen (genopstiller), Nikolaj
Møller Pedersen (genopstiller), Pernille Hamming
(genopstiller).
Morten Henriksen blev valgt til bestyrelsen sammen
med de fire genopstillede. Bestyrelsen består heref-
ter af: 

Carl Flemming Schultz Niels Andersen 
Nikolaj Møller Pedersen Pernille Hamming 
Morten Ploug Henriksen Frauke Schaumburg 
Kirsten Ramsing Gary Sheridan 
Sanne Storm

Suppleanter: 
Jan Berthel og Lars Bo Frederiksen har været supple-
anter. De genopstiller ikke. Thomas Nielsen og Jette
Pedersen blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Helene Dambo er revisor og blev genvalgt. Som revi-
sorsuppleant blev valgt Lars Christian Jensen.

9. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Alle grupperne – bortset fra gaderengøringsgruppen –
fortsætter. 
Forslag om at caféaftnerne udvides med sambadans
om onsdagen. Der arbejdes videre med dette, når hu-
sets fremtid er afklaret.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Tove Kiær Thomsen, referent

Ingelise Bech Hansen, dirigent

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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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i
beboerforeningen BEBOERHUSET, 26. april 2017.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling og evt. endelig vedtagelse af forslag til

vedtægtsændringer (vedlagt)
3. Om muligt nyt om Beboerhusets fremtid
4. Eventuelt

Ad.1
Ingelise Bech Hansen valgt som dirigent, Anne-Marie
Aabel valgt som referent.

Ad.2
Vedr. § 4. Efter første sætning tilføjes: ”Man er med-
lem, når kontingentet er indbetalt på beboerforenin-
gens konto”. Efter sidste sætning tilføjes: ”Et
medlemskab giver én stemme og ret til at opstille
som kandidat til en tillidspost for én person. Et med-
lemskab følger kalenderåret”.
Denne ændring blev enstemmigt vedtaget.
Vedr. § 5. De 3 sidste sætninger fjernes.
Denne ændring blev enstemmigt vedtaget. 

§4 vil fremadrettet se således ud:

Kun beboere i kvarteret kan være medlem af forenin-
gen. Man er medlem, når kontingentet er indbetalt
på beboerforeningens konto. Medlemskab giver ret til
at bruge eller leje beboerhuset. Et medlemskab kan

gælde for husstanden. En husstand kan tegne flere
medlemskaber. Et medlemskab giver én stemme og
ret til at opstille som kandidat til en tillidspost for én
person. Et medlemskab følger kalenderåret. 
§ 5 vil fremadrettet så således ud:

Beboere som ikke bor i kvarteret, men som ønsker at
bruge eller leje beboerhuset, skal være medlem af
beboerforeningens støttekreds. Et medlemskab af
støttekredsen giver ret til at bruge eller leje beboer-
huset, men giver ikke stemmeret på foreningens ge-
neralforsamling. 

Ad. 3.
På den ordinære generalforsamling var 2 emner til
brugere af beboerhuset aktuelle, et seriøst ”2 timer
om ugen” og et lidt mere usikkert ”UngVej”, lidt
mere usikkert grundet økonomi. Der er møde med
kommunen 4. maj vedr. dette for yderligere informa-
tion og relevans omkring evt. lejekontrakt/evt. hus-
lejenedsættelse pga. økonomien for de aktuelle
emner, der ønsker at bruge huset. Beboerforeningen
tilhører ikke målgruppen for tilskud fra § 18-puljen.
Man afventer resultatet af ovennævnte møde. Bebo-
erhuset kører indtil 1. oktober uanset hvad.

Ad.4
Intet.

Anne-Marie Aabel, referent

Ingelise Bech Hansen, dirigent

Ekstraord.generalforsamling

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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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 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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Rejs dig, du sultens slavehær! Første maj fejres på traditionel vis i Beboerhuset.
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Kvartalets 
lodtrækning

blandt BEBOERHUSETS medlemmer 
og støttemedlemmer.

Dette kvartals vinder blev:

Hanne og Oluf Rasmussen
Oluf Bagers Gade 34,2

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Carlsens Kvarter 
Hunderupvej 19

Forårsdage i
Munke Mose

Svanen kommer helt tæt på og hvæser 
intenst af mig; jeg springer op som en fjeder
og slår knæet. Kroppen flygter haltende hen
til den nærmeste bænk og sætter sig, 
lettere rystet, alt imens en dame kommer
forbi og fortæller, at svanens mage ligger på
rede længere henne; hun smiler...

Ser en blishøne
derude – vandre 
stille, vuggende 
omkring kanten: tre ænder i luften

Jeg sidder ved John Wilkens klukkende skåle.
Svanen ligger et stykke væk. Jeg kigger over
min højre skulder til bænken og ser den 
smilende dame i et glimt, mellem træet og
åen. Det er koldt i dag, selvom vi snart skriver
maj – det blæser og skyerne bevæger sig;
lyset skifter. Der er helt stille inde på lege-
pladsen.

Ole Knudsen

· Ole Knudsen digter ·
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Ny‘beboer’i Godthåbskirken
For et års tid siden overtog vi
Godthåbskirken i Rosenlunden
15. ”Vi” er frikirken: Kristent
Fællesskab. 

Hvad er en frikirke? 
Det er en selvstændig menighed
uden for folkekirken, men med
samme trosbekendelse som alle
kristne kirker. Der er iøvrigt én
mere i kvarteret, nemlig Metodist-
kirken på Alexandragade.

Kristent Fællesskab har en hi-
storie på ca. 55 år her i Odense
(der er også en kirke i Rødovre).
Det begyndte med nogle få men-
nesker, der mødtes i en bibelstu-
die-gruppe, og det udviklede sig
så efterhånden til en egentlig
kirke. Gennem årene har vi holdt
gudstjenester i lejede lokaler for-

skellige steder i byen. Her har vi
bl.a. haft et godt samarbejde med
Missionsforbundet, som tidligere
havde Godthåbskirken. Da de
valgte at lukke, gav de os ”et til-

bud, vi ikke kunne sige nej til”, så
nu har vi fået foden under eget
bord. 

Samtidig sagde vi også ja til at
videreføre det spejderarbejde,

MS-spejdere i en menneskealder– eller tre…
I begyndelsen af 1940’erne
flyttede Valborg og Frede Niel-
sen fra Silkeborg til Godthåbs-
gade-kvarteret. Frede var et
foretagsomt friluftsmenneske
og tidligere spejder. Den 9/9-
47 – altså for 70 år siden! – gav
han sig ene mand i kast med et
spejderarbejde her i kvarteret.  

Gruppen blev kaldt "Pionererne",
og lige fra begyndelsen var der
et omfattende program med
både sommerlejre sammen med
spejdere fra hele landet og
mange udflugter ud i naturen. 

Det begyndte ganske ydmygt
med 4 drenge i et lille loftsrum i
ejendommen Lahnsgade 17, men
kom hurtigt op på 50 spejdere.
Så gennem årene er der selvføl-
gelig mange af kvarterets børn,
som har været med.

I tidens løb har gruppen
været i forskellige lokaler i om-
rådet, bl.a. ti år i kælderen i
Godthåbsgade 67. De sidste
mange år har spejderne holdt til
i Rosenlunden 17, hvor kontoret
for det landsdækkende MS-spej-
derarbejde også ligger. 

Spejderarbejdet er bygget op
over spejderloven. Det giver sig
udtryk på mange måder. Bør-
nene skal klare forskellige opga-
ver i fællesskab og derved blive
bedre til at bruge deres fantasi
og hjælpe hinanden. Den, der
ikke er god til at tænde et bål,
er måske god til at finde vej
eller binde knuder. På den måde
bliver spejderarbejdet rumme-
ligt for alle typer børn og øver
dem i respekt for andre.

Vi mødes onsdage i lige uger
kl. 17.30. Der er to aldersgrup-

per: ”Bævere og ulve” fra 6–11
år og ”Spejdere” fra 11–16 år.
Der er plads til mange flere. 

Hvis du er frisk på udendørs-
liv og måske trænger til at kom-
me væk fra skærmen, så mød
bare op en lige onsdag og se, om
det er noget for dig. Program-
met er selvfølgelig tilpasset 
alderen. Men uanset alder er det
et vigtigt princip, at der er
plads til alle; og at vi tager hen-
syn til hinanden.

Hvis du vil høre nærmere,
kan du kontakte Marianne
Kjærsgaard, tlf. 25 71 24 01
(store spejdere) eller Tove
Kjærsgaard, tlf. 27 34 59 54
(små spejdere). 

På spejderarbejdets vegne
Tove Kjærsgaard
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Er der en vegetar 
i familien?

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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  63 12 37 37Tlf.: 5000 Odense C - Anne Plads 2-4,

Musikken øver før gudstjenesten.

som Missionsforbundet har haft i
kvarteret gennem 70 år (se side
14). Lige nu fører det en ret stille
eksistens, men vi håber, at det
med tiden genvinder noget af for-
dums glans.

Hvad foregår der ellers hos os?
Hver søndag er der gudstjeneste
kl. 10.15. Enhver er hjertelig vel-
kommen her, uanset om man tror
eller ikke tror, om man bare er

nysgerrig eller andet. Gudstjene-
sten vil nok opleves som lidt an-
derledes end i folkekirken. Der er
mange, som deltager i forskellige
opgaver. Gudstjenesteformen er
mere fri, og ud over salmer synger
vi også nyere rytmiske sange. Der
er altid prædiken og nadver. Hver
søndag er der separat børnekirke,
således at børnene kun er med til
begyndelsen af selve gudstjene-
sten. Vi slutter hver gang af med

kirkekaffe, hvor snakken går
længe og lystigt.

Af andre aktiviteter kan bl.a.
nævnes UNG-gruppe hver anden
torsdag, seniormøde den første
mandag i måneden samt net-
værksgrupper. 

Se i øvrigt nærmere oplysninger
om os på www.kfodense.dk,
facebook: www.facebook.com/
KristentFaellesskabOdense. 
Du kan også direkte kontakte 
kirkens leder, Peter Kjærsgaard,
på peter@kjgaard.dk eller 
tlf. 53 80 66 40. 

Som sagt: enhver er hjertelig vel-
kommen – så kig bare ind!

På menighedens vegne 
Peter Kjærsgaard og 

Anne-Lærke Møller Sørensen
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Nu er sommeren kommet, og
tiden, hvor alt det grønne gror,
er for alvor sat i gang i Byhaven
på Bordals Allé (ved Alexandra-
gade). Vi har været igennem en
spændende tid med etableringen
af byhaven og ser nu frem mod
en periode, hvor vi gerne vil ud-
vikle byhaven yderligere.  

Derfor byder vi interesserede na-
boer velkommen til at besøge os i
vores hyggelige og grønne fælles-
skab. Her har du muligheden for
at dyrke dine egne råvarer, leve
bæredygtigt og være en del af et
uformelt nabo-fællesskab. Netop
disse grundtanker vil vi gerne ud-
vikle over den næste tid, og vi gør
det i et samarbejde med børnehu-
set Vandtårnet og vores lokale be-
boerforening for Skt. Knuds Gade-
og Godthåbsgadekvarteret. 

I byhaven har vi de seneste måne-
der diskuteret en række forslag til
videreudvikling. Her tænker vi
især på at få løftet faciliteterne
med bænke, redskaber og måske
et lille skur. Det er en åben proces
og derfor vil vi gerne have input
fra jer omkring mulig fællesspis-
ning, markedsdag eller besøg af
naturvejleder. På lidt længere sigt
ville det være oplagt at indsamle

lokal kompost og noget af det or-
ganiske affald, så vi ikke skal køre
på genbrugspladsen med det. Med
byhaven kan vi løfte den lokale
biodiversitet og måske engang
hjælpe med at få indrettet vores
gårdhaver med udgangspunkt i
gode grønne og bæredygtige ideer
fra byhaven.

Vi vil gerne invitere dig til at ud-
vikle nye aktiviteter, der kan
smitte af på vores lokalområde –
så besøg os på Bordals Allé eller

kontakt os på nedenstående mail-
adresser for mere information om,
hvordan du kan blive en del af et
bæredygtigt fællesskab i dit lokal-
område.

Morten Ploug Henriksen

Morten Ploug Henriksen 
mortenploughenriksen@gmail.com

Anna Bülow 
annakrusenstjerna@gmail.com 

Nye tider i Bordals have 
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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

Min debutroman 
er på gaden!

Læs mere: www.oktoberdans.dk

Thomas Nielsen
H.C. Andersens Gade

Bestil dine tryksager 
på nettet!

Høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser

Hurtig levering

www.printodense.dk · print@printodense.dk
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Der er ikke grænser for, hvad
man kan finde ud af ved læser-
nes hjælp. I sidste nummer af
Beboeren (nr. 21) efterlyste vi
oplysninger om de festlige og
heftigt kulørte dekorationer, der
pryder trappeopgangen i Allé-
gade 78 med malede statuer og
anden pynt, formodentlig efter
antik inspiration. Og der var bid.
Vi fik ganske vist ikke svar på
det, vi gik efter, men så blev vi
klogere på så meget andet. 

En læser, Hanne Kaarsted fra Allé-
gade, gav os et hint. Prøv at gå på
weblager.dk, skrev hun, og det
gjorde vi så. Der er byggesager fra
mange byer, bl.a. Odense, scannet
ind, og så var det bare om at gå i
gang med Allégade 78.

Og hvad fandt vi så ud af? Jo,
for det første passer det ikke, når
Odense Kommunes registrant over
Albanikvarteret under ’Allégade
78’ skriver, at bygningen er opført
i 1880. Arkivet viser, at murerme-
ster I.L. Simonsen først søgte
”den ærede Bygningskomision”
om byggetilladelse 6. februar
1888. Og andetsteds i registranten
står der da også, at sydsiden af
den del af Allégade, der går fra
Godthåbsgade til Hunderupvej,
først blev udstykket i 1882. Så
vidt så godt. Så ved vi, at selv en
kommunal registrant kan rumme
selvmodsigelser.

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

Lidt mere om dekoratio-
nerne i Allégade78,men
mest om adskilligt andet

· Spørg om kvarteret ·

Men hvad med dekorationerne?
De skulle, efter hvad ejeren i
1995, Svend Mark Carlsen, som fik
dem restaureret, anfører på tek-
sten på væggen, stamme fra 1916.
Men arkivet fortæller kun om byg-
gesager, ikke om udsmykning.

Ifølge en rapport fra bygnings-
inspektøren i Odense har heste-
handler H.J. Hansen i efteråret
1916 købt Allégade 78. Rapporten
er et af de dokumenter, der ind-
går i en byggesag fra 1917, hvor
hestehandleren ansøger om tilla-
delse til at opføre en tilbygning til
baghuset, som tidligere har været
brugt til stald, således at der i alt
nu kan blive plads til 12 heste. Og
det er brødrene Simonsen, som
ifølge registranten stod for flere
byggeforetagender i denne del af
Allégade, og af hvem ovennævnte
I.L. Simonsen var den ene bror,

der andrager ”den ærede Byg-
ningsinspektør” om at opføre til-
bygningen for Hansen.

Hvem H.J. Hansen købte ejen-
dommen af i 1916, nævner arkivet
ikke noget om, så derfor er det
ikke helt let at sige, hvem der be-
stilte dekorationerne. Kan det
være hestehandleren? Næppe.
Han købte jo først ejendommen i
efteråret, og han har sikkert også
haft nok at gøre med at få råd til
at opføre sin stald. I hvert fald
søger han bygningskommissionen
om udsættelse med at opsætte
tagrender på stalden ”til der ind-
træffer bedre Tider og Materia-
lerne bliver til at faa til en rimelig
Pris da det næsten ikke er Mening
i de Priser der forlanges i Øjeblik-
ket.” Så er det måske snarere den
foregående ejer, som vi indtil vi-
dere ikke kender navnet på. Regi-
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stranten siger, at murermester Si-
monsen beholdt ejendommen til
1905. Hvis det passer, var den jo
ikke Simonsens i 1916, men hvad
nu, hvis registranten heller ikke er

sikker på det punkt?
Og er dekorationerne nu også

fra 1916? Hvis Svend Mark Carlsen,
som vi ikke har kunnet finde frem
til, og som ikke ejer ejendommen

i dag, ikke har ret i det, er vi slå-
et tilbage til start. Carlsen tog,
som det ses af skriften på væg-
gen, fejl med hensyn til ejendom-
mens opførelsesår, så hvor
pålidelig er han egentlig?

I virkeligheden er vi ikke nået
meget videre med hensyn til de-
korationerne. Vi mangler stadig et
endeligt svar på, hvem der be-
stilte dem, hvem der malede dem
og hvornår, og hvorfor netop en så
utrolig samling kulørte statuer og
søjler skulle finde vej ind i en
odenseansk trappeopgang for om-
kring et århundrede siden. 

Skriv endelig til carlflemming-
schultz@gmail.com, hvis du ved
noget! Ellers stopper efterforsk-
ningen her. 

Og har du spørgsmål til alt mu-
ligt andet i kvarteret, så skriv
også!

Carl Flemming Schultz



20 · Beboeren · Juni 2017

Online booking: vision-coiffure.dk

Velkommen til Vision Coiffure

Camilla Christina

(barsel)

Christina Camilla
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78
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Mad, musik, café havde i marts
besøg af Poul Lendal. Han havde
taget sin legekammerat Carl Erik
Lundgaard med. Poul fortalte om
dansk folkemusik, og undervejs
blev der sunget, danset og spillet
på adskillige instrumenter. Lund-
gaard og Lendal gav eksempler på
deres fremragende sammenspil –
valse, hopsaer, polkaer – det var
en interessant, underholdende,
poetisk og smuk aften.

I maj var det så vores gamle ken-
ding Viðar Saivarssons tur. Viðar
havde taget sit band Lonesome
Dukes med, så de var en trio. 
Islandsk (og meget andet) musik i
topklasse, og et kæmpe reper-
toire, der kunne have fortsat
langt ud over cafeens åbningstid. 

Ind imellem var det jo så første
maj, og som sædvanlig samledes
en lille flok til fællesspisning med
medbragt mad. Hyggeligt var det,
og der var plads til flere. Det var
der ikke til de to musikarrange-

Forår med fuld musik

Øverst: Viðar Saivarssons og 

Lonesome Dukes.

Nederst: Poul Lendal og Carl Erik

Lundgaard.

menter, som begge var totalt ud-
solgt.

Til efteråret fortsætter de musi-
kalske overraskelser. Foreløbig er
Henrik Faze Nybo engageret med
et helt nyt repertoire. Han kom-
mer 20. september. Og der er
mere på vej. Det hele annonceres

MAD
MUSIK
CAFE

løbende på facebook, mail til be-
boerforeningens medlemmer og
foreningens hjemmeside.
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I april udstillede Naja Holst Bolle-
rup, og som afslutning på denne
sæson udstiller Tove Husted i både
maj og juni (der kom afbud fra
juni måneds udstiller).

I juli holder vi ferie, men kommer
så stærkt igen i midten af august,
hvor udstilleren er Agnete Strand-
gaard, hvis værker også kan ses i
september.

Oktober måneds udstiller er Bit-
ten Jønstrup.

Vi holder Kunståbent den første
onsdag i måneden kl. 20–22.
Her serverer vi et glas vin og lidt
chips, og alle er velkomne.
Næste Kunståbent er onsdag den
6. september.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke

Ingelise Bech Hansen

Øverst: Den nuværende udstiller, Tove Husted.

Nederst: Naja Holst Bollerup.

Kunståbent i Beboerhuset

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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DinZoneterapeut.dk

Lejlighed søges af aktiv
kvindelig pensionist !

70–80 kvadratmeter stuelejlighed til ca.6.000 kr.
Gerne med en udendørs plads til 

bord/stole/krukker eller med altan.

Mail: 1313@webspeed.dk
Annette Lehmann Nielsen

Villestoftehaven 103, 5210 Odense NV

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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Din lokale
vinhandler

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

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder



Juni 2017 · Beboeren · 25

BULL – SIZE MATTERS !
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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 da
helt fest 
i Beboer-
huset!
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
huset til møder på hverdagsafte-
ner.

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.

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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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 15. august kl. 18.30: Madklub

Onsdag 30. august kl. 20.00: Café Strik-Snak

Torsdag 31. august kl. 18.30: Madklub

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.

– OG DER ER OVERRASKELSER PÅ VEJ!!!

Flere arrangementer kan komme til, ligesom 
ændringer kan forekomme.
Alle er velkomne!

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· August 2017 ·

· September 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

Husk sankthansaften ved Beboerhuset kl.18-23

Onsdag 6. september kl. 20.00: Kunståbent

Søndag 10. september kl. 13.00: Høstmarked

Tirsdag 12. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 20. september kl. 19.00: 
Mad, musik, café, Henrik Faze Nybo

Onsdag 27. september kl. 20.00: Café Strik-Snak

Torsdag 28. september kl. 19.30: Madklub

Ting og sager til loppemarked søges!
Søndag 10. september afholder Beboerhuset sit
traditionsrige høst- og loppemarked på plænen
bag huset i Godthåbsgade 30 B.

Der er al mulig brug for gode folks støtte til 
Beboerhuset, og derfor vil beboerforeningen
denne gang, i modsætning til tidligere, opstille
sin egen loppebod på markedet.

Det kræver ting og sager! Så hvis du har nogle
gode lopper, du vi støtte din beboerforening med,

så gør du foreningen – og i sidste ende dig selv og
kvarterets øvrige beboere – en stor tjeneste.

Bare send en mail til
carlflemmingschultz@gmail.com – så kan vi aftale
nærmere om tid og sted for aflevering af dine
lopper. Og så siger vi mange tak!

Støt din beboerforening – venlig hilsen

Bestyrelsen


