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Beboeren
Beboerblad for Skt.Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret

Kender du det…?
Nogle gange kan man være i tvivl, om det er

virkelighed, eller man bare er med i en film.

Sådan havde jeg det en ganske almindelig grå

formiddag i september. Jeg gik ned ad Allé-

gade. Jeg gik i mit kvarter. Men lige omkring

hjørnet ved Hunderupvej befandt jeg mig

pludselig midt i en kulisse. 

Og ham der på billedet, har han ikke engang

spillet ræverød kommunist?

Gæt enten rollen, der henvises til, eller skue-

spillerens navn. Send svaret til redaktionen

inden 1. november. Der er to øl på Carlsens

på højkant!
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Næstformand: Niels Andersen
Fredensgade 33, tlf. 29 25 29 50
niels@fredensgade33.dk

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

Sekretær: Nikolaj Møller Pedersen
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nick_mp@hotmail.com

Pernille Hamming
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H.C. Andersens Gade 69, 3.th, 
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Kunståbent

Mia Keinke
Monbergsvej 41, st. lejl. 6, tlf. 40 48 20 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
Alle er velkomne

Kunståbent:
Første onsdag i 
måneden kl.20–22
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Nyt fra bestyrelsen
Så er vi i gang med en ny sæson i
Beboerhuset. Og efterårets begi-
venheder står ligefrem i kø.

Første arrangement er allerede
afviklet. Det skete 16. august,
hvor de to historiefortællere Pia
Sigmund og Alaa Abdol-Hamid un-
derholdt med spændende fortæl-
ling og oplæsning ved et velbesøgt
arrangement for beboerforenin-
gens medlemmer. Pia og Alaa er –
foruden at være historiefortæl-
lere – henholdsvis formand og ko-
ordinator for 2 Timer om Ugen,
som nu er vores nye lejer i Bebo-
erhuset. Så nu kender 2 Timer om
Ugen og i hvert fald nogle af 
beboerne hinanden. Og mon vi
ikke mødes til flere arrangemen-
ter i tidens løb.

Ugen efter havde vi besøg af 
singer-songwriteren Chris Munoz
fra den odenseanske undergrund.
Han serverede egne sange og
sange af folk som James Taylor,
Ryan Adams og Teitur m.fl., mens
autoriseret MMC-kok Niels Ander-
sen serverede tarteletter med
høns i asparges og hjemmebagt
kage til kaffen. Endnu en god
aften var i hus.

I læsende stund har der været
høstmarked, og Henrik Faze Nybo

har underholdt i
cafeen, men i skri-
vende stund er de to arrangemen-
ter endnu ikke afviklet. Så det
skriver vi om i næste nummer af
bladet. Og senere igen kommer
der mere: Vi holder vælgermøde
med repræsentanter for de politi-
ske partier 25. oktober i anledning
af det forestående kommunalvalg
(inkl. valgflæsk, naturligvis), og i
november, dagen efter valget,
står den på jazz.

Madklubben, hvor skiftende kokke
står for lækkerierne, er igen i

gang, og det er de månedlige fer-
niseringer, Kunståbent, også. Så
alt er som det skal være. Kom og
deltag i det hele! Er du endnu
ikke medlem af beboerforeningen,
kan du se på side 2, hvordan du
bliver det.

Vi ser frem til fortsat stor opbak-
ning til beboerforeningens arbej-
de.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

Vidste du, at du som medlem af Beboerforenin-

gen helt gratis kan sætte en annonce i Beboe-

ren, 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.

MAD
MUSIK
CAFE

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Klaus Wulff Andersen
Fredensgade 44, 2.

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Bent Jørgensens Eftf. Aps 
Albanigade 61–63

Chris Munoz i Beboerhuset.



Det fortæller egentlig meget

godt, hvem vi her har med at

gøre. Inger Birkestrøm Juul er

meget mere end et kvarters

kunst. Selv om hun ikke syner af

meget, som hun sidder der i sin

kurvestol i arbejdsværelset i

Oluf Bagers Gade, så favner hun

langt ud over kvarteret.   

”Her og så den store verden” -
Det er dejligt præcist på sin helt
egen måde. Dér har vi alle sam-
men boet altid – nogle mere end
andre, vel at mærke! Inger Birke-
strøm Juul er født i Odense. Hun
har gået i skole på Giersings Real-
skole. Hendes mormor havde kaf-
feforretning på Hjallesevej. Den
lå lige over for det, som i dag er
Odense Friskole. For 17 år siden
købte hun en ejendom på hjørnet
af Lahnsgade og Oluf Bagers Gade.
Den blev afhændet for et par år
siden til fordel for en lejelejlig-
hed længere nede ad gaden. ”Så
slap jeg for alle de praktiske gøre-
mål, som følger med at eje”, sup-
plerer hun, selv om dovenskab
ikke er det første, man kommer
på efter at have mødt hende.

Det er fra arbejdsværelset i Oluf
Bagers Gade, at hun driver sin
freelanceforretning. Det er samti-
dig spisestue og opbevaringsrum
til talrige kostumer. Det er epi-
center for hendes aktiviteter.
Ovre i hjørnet hænger en opslags-
tavle delt op i kvadrater. Det er
gameplanen for hendes seneste
projekt, Modstrøm, som er en
række kulturevents i de fynske
kommuner. Modstrøm skal sætte
fokus på det glemte og det uopda-

gede i de enkelte områder. Lokale
borgere og deres kunstnere skal

finde områdets egenart, og det
skal så munde ud i en række
events hen over en uge i septem-
ber. Fra regionens siden har man
hyret Inger Birkestrøm Juul som
kunstnerisk konsulent. Det har
man gjort, fordi Inger Birkestrøm
Juul kan noget med at sætte for-
skellige personer sammen og få
noget ud af det.

Inger Birkestrøm Juul er teaterin-
struktør. Ikke sådan en i traditio-
nel forstand, der har sin gang på
Odense Teater med katalogfore-
stillinger på CV’et. Selvom det
lige præcis var på Odense Teater,
det hele startede. Det var ganske
vist sådan lidt ad bagveje. Ud-
gangspunktet var netop bagvejen.
Hun var vagt ved skuespiller- ind-
gangen. 
År forinden havde hun taget en
pædagoguddannelse. Hun havde

arbejdet i Vollsmose med det hår-
de klientel. Det blev hurtigt lige
lovlig live. Hun fik udskiftet pæda-
gogstillingen med et studiekort til
filosofi på Syddansk Universitet.
Studiejobbet var som nattevagt på
teatret. Hun læste lektier, mens
forestillingerne stod på. Og låste
af efter tæppefald. 

Selv om tyske filosoffer og de
hårde nysere fra Vollsmose ikke
umiddelbart har meget med hinan-
den at gøre, så havde de samme
indvirkning på frk. Juul. Fire år
med tunge filosofibøger var nok.
Tilfældigvis stod teatret og mang-
lede en regissør. Inger søgte og fik
stillingen. Regissøren er for os uvi-
dende teatrets praktiske gris. Det
er forestillingslederen, som sørger
for, at alle er der til tiden. At rek-
visitterne er klar til at komme på
scenen. At sikre, at alle arbejder i
samme retning for at få forestillin-
gen gennemført. Dette var reelt
en mesterlære i teaterkunst. 

”Det herområde ermit hood 
-dét og så den store verden” 
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”Jeg var meget optaget af relatio-
nen mellem skuespiller og instruk-
tør,” fortæller Inger Birkestrøm
Juul. Hun søgte derfor ind på In-
stitut for Dramaturgi på Aarhus
Universitet. Sideløbende med re-
gissørjobbet i Odense pendlede
hun til Aarhus for at studere dra-
maturgi.
”Det var en fantastisk blanding af
praksis og teori. Også selv om det
betød, at jeg var fire år om at
tage mit bifag”, beretter Inger
Birkestrøm Juul. Hun var nu fuldt
uddannet teaterinstruktør.  

På teatret var hun med i gruppen
omkring Nikolaj Cederholm, som
havde startet ”Dr. Dante”. Denne
gruppe repræsenterede dengang
den alternative del af den danske
teaterverden. Det var tilbage i
1986. Inger valgte at droppe det
faste job på teatret. Hun rykkede
teltpælene i Odense op for at
tage med Dr. Dante-gruppen til
København. Her opførte hun
blandt andet ”Turkish Delight”
sammen med Alexa Ther. De
kaldte det en kulturfantasi. Hun
var involveret i en Peace Camp på
Louisiana i Humlebæk, hvor hun
var personlig oppasser for punk-
ikonet Nina Hagen. Hun var invol-
veret i teaterskibet Liva, som i
øvrigt stadig er teatercafé belig-
gende i Nyhavn.

”Jeg begyndte at interessere mig
for ham der Andersen. Jeg var irri-
teret over den måde, man gjorde
det på. Det var en gammeldags –
og en barnlig måde at gøre det
på. Jeg ville lave en nutidig for-
tolkning af eventyrene” fortæller
Inger Birkestrøm Juul.

Hun ville opføre ”Den lille hav-
frue”. Og det ville hun gøre i en
svømmehal. Hvor gør man det
bedst? Det er jo selvfølgelig i
Odense. Så efter fem år i Køben-
havn tog Inger turen tilbage for at
opføre Den lille havfrue i Kloster-

bakkens Svømmehal. Hun hyrede
nogle synkronsvømmere, der skul-
le agere havfruer.

”Jeg tog kontakt til dykkerklub-
ben Neptun. De havde aldrig prø-
vet sådan noget før, men de var
begejstrede over at få lov til at
bære rundt på unge havfruer med
fiskehaler” fortæller Inger.

”En fløjtespiller, der var kronisk
vandskræk, blev fragtet på tværs
af bassinet i et traktordæk truk-
ket af mænd i gummitøj, mens
hun spillede ”Tågen letter” af
Carl Nielsen. Hun tabte sig 2 kilo,
mens forestillingerne stod på”,
beretter Inger. 

Hun fortsatte i H.C. Andersen-spo-
ret med opførelsen af ”Isdronnin-
gen”. Denne gang i Odense Skøj-
tehal med kunstskøjteløbere, is-
hockeyspillere og curlingspillere
på rollelisten.

Eventyrtrilogien blev afsluttet i
Beldringe Lufthavn med opsætnin-
gen ”De vilde svaner”. Med et
budget på næsten en mio. i ’94-
kroner blev det kulminationen på
H.C. Andersen-forestillingerne,
hvor det bimlede og bamlede med
fly og faldskærmsudspringere. 

Efter eventyrforestillingerne var
hun i en periode leder af teater-
linjen på det socialkulturelle pro-
jekt Rampelyset, som samlede
nogle af de unge op, som ikke
passede helt ind i de etablerede
systemer. Inger Birkestrøm Juul
blev fastansat på fuld tid. Det
stod på i syv år indtil 2002, hvor
Kommunen i en sparerunde luk-
kede projektet. 

Inger var tilbage i rollen som free-
lancer. Grunden var for længst
lagt til Inger Birkestrøm Juuls va-
remærke, nemlig at skabe ting til
steder. Det, der på engelsk så
smukt hedder: Site Specific On Lo-

cation Production. Det står der i
hvert fald  på hendes visitkort.

”Jeg vil bringe teatret ud på ga-
den. Teater er ikke kun for dem,
der har købt en billet”.

”Teatret er der, hvor de døde gen-
opstår og de stridende falder hin-
anden om halsen. Når man for-
tæller historier, viser man måder
at leve på. Det skulle gerne føde
refleksion hos modtageren”, sva-
rer Inger på spørgsmålet om, hvad
teatret vigtigste rolle er.

”For nogle år siden opførte vi
Medea i Banegårdscentret. Det er
en gammel, græsk tragedie om en
mor, som dræber sine børn i ja-
lousi. Stort set samtidig var der en
far i Odense, som gjorde præcis
det samme. Den 2000 år gamle
fortælling blev pludselig uhygge-
ligt aktuel. At opføre Medea lige
præcis i et banegårdscenter, hvor
vi alle sammen bevæger os, gav
pludselig mening på en helt anden
måde”, konstaterer Inger Birke-
strøm Juul.

Efter halvanden time er vi fær-
dige med Et kvarters kunst. Der er
kun ét spørgsmål tilbage. Jeg
havde i min forberedelse noteret
mig, at der på Ingers facebookside
havde været 10 opdateringer bare
i dag.
”Jeg bruger facebook professio-
nelt. Jeg kommenterer aldrig op-
slag. Jeg deler bare alt det, som
jeg synes tåler og fortjener at
blive delt”, forklarer Inger Birke-
strøm Juul.  

At fortælle historien, det mener
hun altså alvorligt. Inger Birke-
strøm Juul gør det ude på den vir-
kelige gade og den gade, vi er på,
når vi sidder hjemme foran com-
puteren eller har næsen i telefo-
nen.

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

Mød Albani Apotek 
på Livsstilsmesse 
i OCC den 
27-28-29. oktober.

Fokus på hudpleje og gode 

priser på lækre kvalitetspro-

dukter. Gratis adgangsbilletter

kan hentes på apoteket.

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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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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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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Eller rettere... Det er i virkelighe-
den lidt en tilsnigelse. ”Vi laver
meget ofte totale indretningsløs-
ninger, hvor vi designer og bygger
alt fast inventar. Vi fandt bare ud
af, at det var nemmere at sælge
specialdesignede køkkener end
skræddersyede klædeskabe. Så vi
tager som regel udgangspunkt i
køkkenet” fortæller medinde-
haver Malene Hattens.  

Halvdelen af leverancerne er rene
køkkener. Resten er totalløsninger
enten i helt nye huse eller i eksi-
sterende bygninger. ”De store to-
talløsninger sælger typisk i Køben-
havnsområdet og Odense M, men
vi har da et par køkkener stående
i H.C. Andersens Gade også,” fort-
sætter Malene Hattens. 
Jeg kan se Thomas B. Thriges
Gade stå på en af plancherne ovre
i hjørnet. 

Virksomheden har seks fastansatte
foruden de to ejere. Der er fire
snedkere og en konstruktør, og en
PR-medarbejder. På Ryesgade på
Østerbro i København sidder der
to personer i forretningen: ”Skab
Rum”, som er et spin off. ”I Køk-
kenskaberne bliver møblerne 
designet fra bunden hver gang. I
Skab Rum har jeg tegnet en kol-
lektion af møbler, der har et fast
design, men som på grund af
snedkeriet i Allégade kan special-
tilpasses på mål og materiale”,
fortæller Malene Hattens.
Derudover har de aftaler med en

række freelancere, som løser for-
skellige opgaver for dem. 

Det har været svært at finde an-
satte. Heldigvis fik de fat i en
newzealænder – Daniel på 28 år.
Han har været snedker altid. ”På
New Zealand har de ikke Ikea. Her
er de vant til at gå ned til sned-
keren for at få køkkenet lavet”,
fortæller Malene Hattens. Daniel
driver snedkeriet. I Danmark er

køkkener jo en industriel fore-
teelse. Det er standardvarer. De
bliver solgt som mærkevarer, når
det skal være noget særligt. 
Det er her Køkkenskaberne kom-
mer ind og gør forskellen. ”Folk
kommer gerne og beder om at få
et tidløst køkken. Men det findes
ikke. Det er sammenhængen, som
er afgørende. Det handler om at
skabe en løsning, som passer til
det hus og den familie, der skal
have køkkenet. Det er det, vi kan
tilbyde vores kunder”, fortæller
Malene Hattens. 

Malene Hattens kan godt mærke
at interessen for håndværk er sti-
gende. Pludselig er det blevet
okay at være håndværker, ligesom
det er in at blive kok.

Virkelige køkkendrømme
For os, der kan lide at lege med ord, er ”Køkkenskaberne” et fanta-

stisk navn på en virksomhed. Dette ydermere, når man ved, at der 

er en skolelærer i ejerkredsen, som burde vide, at det hedder: 

køkkenskabene. Men her skaber man individuelle kvalitetskøkkener

til tiden. Så de er køkkenskaberne. Hvis det ikke var således, ville 

de med sådan et navn hurtigt kunne få tilnavnet: køkkenskufferne!

Men de skaber unikke køkkener i høj kvalitet, så navnet sidder lige i

(køkken)skabet.
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”Vi får hver uge ansøgninger fra
håbefulde unge mænd med fuld-
skæg og skovmandsskjorte, som
vil være snedkere. Vi kan desvær-
re ikke honorere det”, beklager
hun. Virksomheden har en god
størrelse. Snedkeriet holdes be-
skæftiget. ”Vi har justeret lidt på
priserne for at tage toppen af 
efterspørgslen”, nævner Malene
Hattens

Der er således ikke aktuelle pla-
ner om nødvendigvis at skulle
vokse. Eksport er ingen ambition.
Det danske marked kan sagtens
fylde ordrebogen. 

For selvom produkterne rækker
langt ud over Godhåbsgadekvarte-
ret, så er det i bund og grund en
lokal virksomhed. ”Vi anvender 
lokale underleverandører. Vi har
prøvet at entrere med store leve-
randører, men det virker ikke for
os. Vi laver specialprodukter. Vi
har brug for hurtigt at kunne ju-
stere i ordren, hvis det er nødven-
digt”, tilføjer Malene.

Køkkenskaberne er faktisk født ud
af kvarteret. Malene og Martin
købte en gammel ejendom i Skt.
Knuds Gade, som de ville renovere
til én samlet bolig. Der var man-
ge etager og der var nogle steder
meget smalt. De erfarede ret hur-
tigt, at de ikke kunne købe sig til
det, de gerne ville have det til at
være. De unge nybyggere mødte
den erkendelse, som på et tids-
punkt går op for ethvert menne-
ske: Man kan godt få det, som
man gerne vil have det. Man skal
bare være indstillet på at gøre
det selv!
De lejede et værksted på havnen,
hvor de indrettede et snedkeri.
Deres egne løsninger greb om sig –
også uden for deres hoveddør i
Skt. Knuds Gade. Kimen til en
virksomhed var lagt.

Som én af de ganske få virksom-
heder herhjemme blev ”Køkken-
skaberne" til som et direkte resul-
tat af finanskrisen. Situationen
var, at snedkeriet i Wichmands-
gade var for langt væk. Og huset i

Skt. Knuds Gade var blevet for
færdigt. 
Lokalerne i Allégade, som tidlige-
re var autoværksted, stod egentlig
klar til nedrivning. Bygningerne
var sat til salg som et projektsalg.
Der var bare ingen, der turde in-
vestere i dem. Villaen i Godthåbs-
gade var også tom. Den skulle
have været revet ned. Den havde
tidligere huset en mindre sen-
nepsproduktion. Det havde den
åbenbare fordel, at bygningen var
udlagt til erhverv. Så det var lige
til at gå i gang. Allégade blev 
renoveret og omdannet til sned-
kerværksted. Og villaen blev til
deres nye integrerede hjem og
showroom. Sennepsfabrikken i
baghuset blev til kontor. 
”Vi ville egentlig bare gerne rejse
mindre og være tæt ved børnene,
som gik i skole på Giersings Real-
skole”. 

Malene Hattens er uddannet inden
for design og økonomi. Hun har

Fortsættes side 12
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designet tøj for Esprit, Jack &
Jones og det lokale Fransa. Martin
Helm er som nævnt uddannet sko-
lelærer og er musiker ved siden
af.

At Køkkenskaberne har gang i bik-
sen, har ”Beboeren” mærket på
tætteste hold. Vi har været det
meste af et halvt år om at få en
aftale på plads. Men nu er det lyk-
kedes. Malene Hattens byder mig
velvilligt velkommen. Hun giver
mig en rundvisning i de indre ge-
makker. 

Vi går gennem spisestuen. ”Ja,
her sidder normalt vores freelance
medarbejdere”, fortæller hun.
Dette hjem rummer ikke halve
løsninger. Vitrineskabet ovre i
hjørnet har en sokkel, som er
identisk med fodpanelet. Bagbe-
klædningen inde i skabet er for-
skudt. Faldstammen løber inde
bagved, fortæller ejeren. På en af
hylderne står ét gammelt LP-
cover. Det er Bruce Springsteen –
The River. Det kan ikke blive mere
Classic!

Malene viser mig ud i køkkenet.
Jeg har aldrig været i et hjem,
som har tre forskellige køkkenar-
rangementer samlet samme sted.

Lige præcis her giver det mening. 
Jeg kommer tilfældigt til at be-
røre en skuffe. Skuffen åbner sig
og familiens samlede bestikbe-
holdning åbenbarer sig for mig.
”Der ligger en motor inde bagved”
nævner hun henkastet. Jeg kan
ikke lade være med at lukke skuf-
fen igen og berøre frontpladen
endnu engang for at opleve konse-
kvensen. Det virker noget mere
smooth, end hvad grebene hjem-
me på mine skuffer kan mønstre.

I det bagerste køkken – om man så
må sige – står kaffemaskinen. Det
er et overflødighedshorn i krom og
trykmålere. ”Kaffe betyder meget
for mig”, fortæller Malene Hat-
tens. Isoleret set er det et design-
monstrum, men her smelter den
sammen med det mørke køkken-
bord. ”Det er Wengetræ. Det er
en afrikansk træsort, som kan 
leveres i planker på op til 4–5
meter”, fortæller Malene Hat-
tens. Bordpladen er i ét stykke
træ. Der er ingen samlinger. Skuf-
ferne er samtidig sammensat af ét
stykke træ. 

”Det er én måde at lave køkken
på”, fortæller Malene Hattens
med stor entusiasme. ”Det kan
man gøre, når man anvender et

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·

massivt materiale”, fortsætter
hun. En anden måde at lave køk-
kener på er at bygge et korpus og
så påsætte en front i et formsta-
bilt materiale. Det kunne for ek-
sempel være birkekrydsfinér.
”Hvis man i en sådan løsning valg-
te en front i massivt træ, ville den
over tid slå sig”, fortæller Malene
Hattens mig.

Køkkenerne bygger de selv fra
bunden på snedkeriet i Allégade.
Dertil kommer beslag med videre
fra underleverandører. Når køkke-
net er i træ, henter de råvarerne
fra en fast leverandør i Vejle,
hvor de sammen med kunden kan
udpege nøjagtigt de planker, som
de vil anvende.

Hvis man skal sige noget sammen-
fattende om Køkkenskaberne og
deres produkter – og i én sætning,
så er det: De gør drømme til vir-
kelighed.
Jeg drømte – virkelig – om et nyt
køkken denne onsdag formiddag i
september.

For sådan én som mig er det bare
leg med ord. Det handler jo om at
gøre det ... RIGTIGT!!!!!

Thomas Nielsen
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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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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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Første juli flyttede 2 Timer om

Ugen ind i Beboerhuset. Vi kan

allerede sige, at vi er meget

glade for at bo i huset! Vi er

meget glade for den positive

modtagelse, vi har fået! I har

sikkert set vores logo, som sid-

der på porten til nummer 30 B?

Nogle af jer har også mødt os i

Beboerhuset. 

Hvad er 2 Timer om Ugen?

2 Timer om Ugen er en organisa-
tion, der matcher flersprogede
børn mellem 3 og 8 år med voksne
danske frivillige. Den frivillige
henter barnet hjem til sig selv to
timer hver uge. Her leger de,
læser billedbøger, synger, bager
og hvad de ellers kan finde på.
Formålet er at løfte barnet sprog-
ligt og kulturelt, så det får en god
skolestart og et godt skoleforløb.
Mange undersøgelser viser, at en
stor del af vores flersprogede
børn er omkring to år bagefter
deres jævnaldrende danske kam-
merater ved skolestarten, og at
dette gab er svært at indhente
senere. 2 Timer om Ugens indsats
er blevet positivt evalueret med
midler fra Trygfonden. De frivilli-
ges arbejde med børnene virker,
børnenes sprog og viden om dansk
skik og brug og danske traditioner
får et stort løft. ”Legende læ-
ring” kalder rapporten fra fonden
det. Siden efteråret 2015 har vi
også taget flygtningefamilier ind i
2 Timer om Ugen.

Frivillige

2 Timer om Ugen har omkring 100
frivillige fra hele Odense. Når en
frivillig melder sig, bliver hun
eller han bedt om at møde på
kontoret, hvor koordinator taler
med hende/ham og finder et
barn. Børneattest udstedes.
Næste møde finder sted i barnets

hjem. Koordinator, frivillig, barn
og forældre mødes og aftaler den
nærmeste tid. Derefter mødes fri-
villig og barn et par gange i bar-
nets hjem, indtil de er helt trygge
ved hinanden. Derfra kan den fri-
villige hente barnet i børnehaven
eller i skolen. De to planlægger
selv deres tid.
Vi vil gerne have flere frivillige,
og skulle der være en og anden i
Skt. Knuds Gade- og Godthåbsga-
dekvarteret, der kunne være in-
teresseret, er man meget velkom-
men til at ringe til koordinator
Alaa på 28 87 01 73 eller komme
forbi. Kontoret har ikke faste åb-
ningstider, så et opkald vil være
nemmest.

Ildsjæleprisen

Vi var lykkelige, da vi modtog
Odense Kommunes Ildsjælepris i
september 2016. Et stort skulder-
klap til alle vores frivillige der-
ude, og en dejlig anerkendelse til
ideen bag 2 Timer om Ugen.

2Timer om Ugen er flyttet ind

Bog om 2 Timer om Ugen

Vi arbejder på at udgive en bog
om 2 Timer om Ugen med inter-
views med mange af vores frivil-
lige og skønne fotos af børn og
voksne. Bogen udkommer den 5.
oktober ved en fest i Beboerhu-
set. Den vil kunne købes på konto-
ret for 150 kr.

Organisationen

2 Timer om Ugen har én ansat, ko-
ordinator Alaa Abdol-Hamid. Orga-
nisationen støttes af Odense Kom-
munes §18-midler og af fonde og
legater. Organisationen støttes af
en forening, også kaldet 2 Timer
om Ugen. Pia Sigmund er formand
for foreningen. Man kan støtte
foreningen ved at melde sig ind i
2 Timer om Ugen via hjemmesi-
den, kontingent 50 kr. pr. år.

Hjemmeside

2 Timer om Ugens hjemmeside har
adressen www.2timeromugen.dk 

Pia Sigmund

Formand for 2 Timer om Ugen

Vi var glade for at møde mange af jer ved fortælleaftenen i Beboer-

huset den 16. august, hvor vi – 2 Timer om Ugens koordinator og for-

mand – berettede om organisationen og fortalte historier. 
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Kære naboer.

I Fredensgade, Skt. Knuds Gade og
Gormsgade har vi et supergodt af-
faldssystem, som langt de fleste
er meget glade for. Et underjor-
disk affaldssystem er meget bedre
end store, grimme, grønne af-
faldsbeholdere i vores baggårde.
De seneste undersøgelser viser
endda, at vi er generelt gode til
at sortere vores affald, men der
er nogle enkelte i området, der
gør det særlig godt, og dem vil vi
gerne have endnu flere af.

Skal vi have et bedre og mere 
bæredygtigt system, skal vi selv
være en del af løsningen på de
udfordringer, systemet kan have.
Vi slås af og til med pladsmangel,
flueproblemer og lugt for dem,
der færdes op ad beholderne, og
her er det oplagt at gå til kommu-
nen og renovationen for at få
lavet en ny, teknologisk løsning. 
Vi kan dog løse en stor del af det
selv ved blot at ændre nogle små
hverdagsvaner og hjælpe hinan-
den med at komme af med affal-
det. Her er 5 gode råd til et bedre
affaldssystem:

1. Husk at skylle affaldet, 

så snasket ikke lugter fra

stationerne. 

2. Luk poserne og sortér 

affaldet, hvor du har plads

i hjemmet. 

3. Hjælp hinanden med at op-

samle henkastet affald på

gaderne.

4. Gå et lille skridt videre,

når stationen er overfyldt

(især på helligdage).

5. Hjælp hinanden med at få

sorteret i de rigtige frak-

tioner.

5 gode råd til et bedre 
lokaltaffaldssystem

I øvrigt håber vi på at kunne etab-
lere en kompostbeholder i Bordals
Byhave i dette efterår, hvor alt
det grønne kan opsamles. Jeg tror,
vi kan få et endnu bedre affalds-
system i den kommende tid – især
hvis vi selv går foran og viser
vejen.

Morten Ploug Henriksen

Gormsgade 2,1
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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

NB: Drikkevarer skal for fremtiden 
købes i Beboerhuset til de 

sædvanlige fornuftige beboerhuspriser.

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, Pia, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org

HOME-START 
Familiekontakt
Støtte til familier med små børn

Home-Start Odense søger 
frivillige familievenner

Kan du smøre et par madpakker, 
tømme en opvaskemaskine, give et knus

og læse højt for et par dejlige unger?

Så meld dig som frivillig et par timer 
om ugen i Home-Start Odense.

Du får så meget mere, end du giver.

Læs mere på home-start.dk, skriv til
odense@home-start.dk, ring til 
koordinator på 40 19 73 88 

eller besøg os i vores hyggelige 
børnegenbrugsbutik 

i Klaregade 27, Odense C.

Allégade

Absalonsgade

Sankt Knuds Gade
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Som en service til beboere,
nye tilflyttere og annoncører 
gentager vi her kortet 
over bladets og Beboer-
husets distrikt. 
Du er velkommen i 
foreningen, se mere
side 2.
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Mit navn er Signe Valentin, jeg er
29 år, er uddannet pædagog og
læser til fysioterapeut i Odense.

I skrivende stund er jeg i Indien
for at uddanne mig til yoga-
instruktør ved Nada Yoga School.
Et 200-timers certificeret yoga-
kursus, der munder ud i, at jeg
starter tre yogahold op i Beboer-
huset midt i oktober. Det ene hold
bliver for mænd, mens de to an-
dre er hatha-hold for både mænd
og kvinder.

Første gang, jeg stiftede bekendt-
skab med yoga, var på en rejse i
Californien tilbage i 2011. Siden
da har yogaen været min store
fritidsinteresse, og efter jeg be-

Yogaundervisning i Beboerhuset til oktober
gyndte på fysioterapeutstudiet for
tre år siden, fik jeg øjnene op for
instruktørrollen.

Jeg ser meget frem til at starte
nye hold op her i Beboerhuset.
Undervisningen vil finde sted hver
mandag fra d. 16. oktober og 8
mandage frem.

De bedste hilsner
Signe Valentin

Læs mere om holdene, 
tidspunkter og priser på 
www.yogasigne.dk

eller tilmeld dig direkte på 
kontakt@yogasigne.dk



September 2017 · Beboeren · 19

 

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

Butikker i Odense C og Fredericia - www.friluftslageret.dk - Tlf.: 63 12 37 37

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

 

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

   

redericia - wwwButikker i Odense C og F

 

 63 12 37 37Tlf.:geret.dk - .friluftslaredericia - www

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...

Tre efterårsdigte

1.
Okkergule blade
falder
gennem lyset
som vertikale
strøg
på horisonten.

2.
Farverne blandes
med døgnets
skiftende tone
på den frosne
linje bag
bladenes
melodiske fald.

3.
I novembers
faldende rum
står træerne
nøgne
og danser
under mosens
dampende spejl.

Ole Knudsen
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Sørme om der ikke endnu en

gang var hjælp at hente hos læ-

serne i mysteriet om de næsten

hemmelige dekorationer i trap-

peopgangen i Allégade 78. Efter

den første omtale i Beboeren nr.

21 fik vi hjælp af Hanne Kaar-

sted til at komme lidt videre, og

efter næste omtale i nr. 22 var

der gevinst igen. Erling Freds-

gaard fra Oluf Bagers Gade rin-

gede og foreslog, at vi kontakte-

de hans bekendt Ib Andersen –

den maler, som foretog restaure-

ringen af dekorationerne i 1995. 

Så vi kontaktede Ib Andersen. Han
arbejdede dengang for konserva-
tor Jens Johansen, som vi også
kontaktede. Johansen har gemt

Har du spørgsmål til noget i kvarteret – hvad som helst – så skriv til carlflemmingschultz@gmail.com. 
Så prøver vi ved læsernes hjælp at finde ud af det. Det har vist sig, at metoden virker. 

Dekorationerne i Allégade
78–alle gode gange tre…

· Spørg om kvarteret ·

rapporten fra restaureringsarbej-
det. Og de to restaureringsspecia-
lister gjorde os en del klogere på,
hvad der skete og hvorfor dengang
i 1995.

Det var kun væggene, der blev re-
staureret, ikke lofterne og under-
siden af trappeløbene. Det hele
var oprindelig lavet med limfarve,
og senere var væggenes dekora-
tioner malet over med oliemaling
– ikke så elegant som den oprinde-
lige limfarve, mener Jens Johan-
sen. Oliemalingen var blevet
fugtig og gået løs mange steder,
da der ikke fandtes emhætter i

det meste af den tid, den havde
siddet på væggene, så folk lod
døren ud til opgangen stå åben,
når de lavede mad. Men de limfar-
vede lofter og trappeløb holdt; de
skulle bare repareres lidt og ren-
ses af.

Restaureringen af væggene 
foregik med lim (der var stadig
limfarve under oliemalingen), 
melinex og strygejern. Melinexen
blev med lim og strygejern strøget
på de løsnede partier, så de fæst-
nedes igen. Så af med melinexen,
afrensning, retouchering, ny olie-
maling på reparationerne, og en-
delig en gang tynd malerilak på
hele overfladen. Det var et kæm-
pearbejde, som tog mange måne-
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der. Ib Andersen og Jens Johansen
havde i tidens løb restaureret ad-
skillige kirker, men en opgave som
denne var noget ret specielt.

Hvordan afrensningen af lofterne
og undersiden af trappeløbene
præcis foregik, huskes ikke helt.
Men det var måske med rugbrød.
Det brugte Johansen og Andersen
tit i kirkerne. Helst det sønder-

jyske, som har en god skorpe til at
holde fast i.

Johansen kunne i øvrigt fortælle,
at husets ejer i 1995, Svend Mark
Carlsen, egentlig ville have haft
dem til at male et billede af Mona
Lisa lige inden for døren til opgan-
gen. Men der sagde han nej! I ste-
det foreslog han Carlsen – en
noget excentrisk og ganske vel-

havende person – at få malet en
tekst, som fortalte, at det var
ham, der havde bekostet restau-
reringen. Det gik Carlsen med til.
Og bekosteligt var det, husker Jo-
hansen: 160.000 kr. + moms.

Så blev vi klogere på restaurerin-
gen. Men ikke på, hvem der i før-
ste omgang for over 100 år siden
fandt på at få lavet de ganske
særprægede dekorationer. Husets
nuværende ejer (eller medejer,
de er nogle stykker om det), Chri-
stian Reeh, hvis forældre købte
huset af Carlsen for en god halv
snes år siden, ved det ikke. Carl-
sen betingede sig ved salget, at
han kunne blive boende i en af
lejlighederne til sin død. Den ind-
traf et år senere, så ham kan vi
ikke spørge.

Til gengæld fortalte Reeh, da vi
traf ham i ejendommen, at han
har hørt, at Allégade 78 skulle
være bygget til militæret. Og det
er jo en helt ny vinkel på histo-
rien. Det understøttes af, at por-
ten i ejendommen er enormt høj,
hvad der angiveligt skyldes, at en
hest med rytter skulle kunne
komme igennem. Og videre af, at
der samtidig med ejendommens
opførelse blev opført en stald på
grunden med plads til fire heste.
Fire store lejligheder, fire office-
rer, fire heste – sådan! Og så nogle
loftsrum og værelser til tjenende
ånder øverst. Hvordan det kan
hænge sammen med byggesags-
arkivets og kommunens registrants
(se Beboeren nr. 22) oplysninger
om, at murermester I.L. Simonsen
opførte ejendommen og beholdt
den til 1905, ved vi ikke. Men det
har næppe noget direkte med
trappedekorationerne at gøre,
hvad enten de oprindelig stammer
fra 1916 eller tidligere. Dem er
der ikke meget krigerisk ved.

Carl Flemming Schultz

Billederne viser denne gang detaljer fra undersiden af trappeløbene.

Små englebasser trækker gardiner til side eller falder ned i hovedet på

forskrækkede fugle. Malet med limfarve og aldrig restaureret.
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’’
Vi vil fred her til lands,

sankte Hans, sankte Hans!

den kan vindes, hvor hjerterne 

aldrig bli’r tvivlende kolde!

Holger Drachmann

Sankthansaften i Beboerhuset 2017.
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Min debut-
roman er 
på gaden!

Læs mere: 
www.oktoberdans.dk

Thomas Nielsen
H.C. Andersens Gade

Hjælp – min søn er vegetar
Når kødspisere og vegetarer spiser sammen, kan det være en udfor-
dring at tilgodese alle med lækker og velsmagende 
mad. Her er en kogebog, der lancerer en ny idé: 
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.

140 sider · Ca. 80 opskrifter · Handy A5-format · Brugervenlig spiralryg

God pris

9995
Gratis levering 

i Beboerens 
distrikt

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

Dannebrogsdør 
søges

Jeg er på jagt efter en dannebrogsdør 
med karm i god stand. 
Mål: 86 b, 180/190 h.

Har du/I en stående, så er jeg 
interesseret og kan kontaktes på
lisbethhampenberg@yahoo.dk

· Fire beboerannoncer ·
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Så er vi tilbage efter sommer-
ferien med sæsonens første udstil-
ling. Agnete Strandgaard udstiller
spændende billeder.

I oktober er det Bitten Jønstrup,
der viser sine værker, efterfulgt af
Annette Skov i november måned.

I december og januar er Ole Kron-
borg udstilleren.

Kunståbent i Beboerhuset

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22

Vi holder Kunståbent den første
onsdag i måneden kl. 20 – 22.

Vi serverer et glas vin og lidt
chips, kunstneren er sædvanligvis
til stede, og alle er velkomne.
Næste Kunståbent er den 4. okto-
ber.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke

Ingelise Bech Hansen
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�

Bestil dine tryksager 
på nettet!

Høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser

Hurtig levering

www.printodense.dk · print@printodense.dk
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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 4. oktober kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 10. oktober kl. 19.30: Madklub

Onsdag 25. oktober kl. 18.30: Valgflæsk. 

Kl. 20.00: Vælgermøde med byrådspartierne

Onsdag 26. oktober 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.

Flere arrangementer kan komme til, ligesom 

ændringer kan forekomme.

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· Oktober 2017 ·

Onsdag 6. december kl. 20.00: Kunståbent

· December 2017 ·

· November 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

Onsdag 1. november kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 7. november kl. 19.30: Madklub

Onsdag 15. november kl. 19.00: 

Mad, musik, café, jazz med Mungus

Torsdag 23. november kl. 19.30: Madklub


