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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

For snart længe
siden kom vi ind i
det nye år, og siden da
er det – som sædvanlig – gået
slag i slag med gode arrange-
menter.

Men før vi nåede så vidt, skulle
vi lige i december have årets
julegave: Søgaard Trio, som un-
derholdt med en fortællekon-
cert om Rune T. Kidde. Det var
hamrende musikalsk, dybt al-
vorligt og vanvittigt morsomt.

Og så kom januar. Bandet TINY
gav os her en poetisk aften i
selskab med H.C. Andersen – en
nytolkning af Andersens liv og
tekster med nye originale kom-
positioner. Og sidst i februar –
efter redaktionens slutning –
går det løs igen med Olsen og

Hylle. Har du end-
nu ikke prøvet at

overvære en af Beboer-
husets koncerter, så prøv det!

Og så blev det fastelavn. Som
sædvanlig blev der slået katten af
tønden med konge- og dronnin-
geudnævnelser og det hele, og
der var slik og saft og fastelavns-
boller til alle børn. ”Alle” var i år
færre end sædvanligt, da faste-
lavns søndag lå umiddelbart op til
vinterferien. Så nogle havde nok
valgt mere snesikre steder end
beboerhusets gård til at tilbringe
dagen.

Beboerforeningens generalforsam-
ling står for døren. Det bliver 21.
marts. Indkaldelserne er uddelt i
hele kvarteret, både til forenin-
gens medlemmer og alle andre

beboere. Så kom gerne, hvad
enten du er medlem eller ej (du
kan sagtens blive det på stedet),
og deltag i generalforsamlingens
spændende punkter.

Og så bliver det nok snart forår.
Prøv lige at tjekke bagsiden af
bladet her. Der kan du se alt det,
du nødig skulle gå glip af. Og meld
dig ind i beboerforeningen og del-
tag. Se på side 2 her i bladet,
hvordan du kan melde dig ind.
Hvis du samtidig opgiver din mail-
adresse, får du løbende besked
om alt det, der sker.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

TINY i aktion 17. januar – endnu

et dejligt musikalsk arrangement

i Beboerhuset.

HUSK generalforsamling onsdag 21. marts 2018 kl.19.00
i beboerforeningen BEBOERHUSET, Godthåbsgade 30B

Du er velkommen selv om du (endnu?) ikke er medlem.
Der vil på generalforsamlingen blive serveret smørrebrød, øl og vand.
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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Åbningstider:
Tirsdag – fredag 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 12.00
Søndag og mandag Lukket

Ud over det har jeg åbent efter aftale

FRISØR PELONI ·  v/ JOAN JACOBSEN ·  ABSALONSGADE 44 ·  ODENSE C ·  20 46 70 09 ·  Joan@FrisorPeloni.dk

Tidsbestilling, tlf.: 20 46 70 09

HUSK
:

25%
 på d

in først
e k

lipning!

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.

Det er meget vigtigt for mig at kunderne er tilfredse. Det viser sig ved at største-
delen er faste kunder og mange kommer langvejs fra. 
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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

Årsmøde 30. april i SuperBrugsen Albanigade
SuperBrugsen Albanigade holder årsmøde 30. april
kl. 18.00 i Beboerhuset i Godthåbsgade.

Er du medlem af Coop, er du medejer af Coop.
Derfor har du indflydelse på, hvordan vi i Coop skal
udvikle os – og du kan være med til at bestemme,
hvad der skal ske i SuperBrugsen Albanigade. 

Der skal også vælges 3 medlemmer til butiksbesty-
relsen, og du har mulighed for at give ris og ros til
butikken.

SuperBrugsen Albanigade byder på et let måltid
samt drikkelse.

Har du et gyldigt medlemskort, kan du hente dit 
adgangskort til årsmødet ved kassen i perioden 
16. april til 26. april.

Håber vi ses.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SuperBrugsen Albanigade
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En læser har spurgt

”Sikken dejlig legeplads, vi har i
Fredensgade”, skriver Jeanette
Christensen fra Oluf Bagers Gade.
”Vi flyttede til kvarteret for et år
siden, og selv om vi bor i den syd-
lige ende, kommer vi tit forbi med
vores unger på tre og fem. Den er
super! Men hvad gemmer der sig
nedenunder? Er det en gammel
bunker eller hvad? Det kunne væ-
re sjovt at vide noget om”.

Du har ret, Jeanette, der gemmer
sig en gammel bunker under en
del af legepladsen. For over 20 år
siden skrev vi om den i det nu he-
dengangne beboerblad Bunkeren,
og for få år siden, da legepladsen
blev renoveret, fulgte vi arbejdet
i dette blad. Men til ære for dig
og andre nytilflyttede fortæller vi
nu med fornøjelse hele historien.
Og beboere af ældre dato er vel-
komne til at læse med, om ikke
for andet så for nostalgiens skyld.

Hvor ved vi det fra?

Det er ikke alt, vi ved om den
gamle bunker. Det var Civilfor-
svarsstyrelsen, som i dag hedder
Beredskabsstyrelsen, der i sin tid
stod for opførelsen af alle landets
betondækningsgrave (sådan en
bunker hedder i virkeligheden en
betondækningsgrav), men de har
fortalt os, at de ikke har gemt
noget materiale fra dengang. Der-
for har vi fx ingen tegninger. Til
gengæld har de forsynet os med
Beskyttelsesrumsloven. Opførel-
sen skete på Odense Kommunes

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. 

Bunkeren og Professor 
Labris Plads – hele historien

· Spørg om kvarteret ·

grund, og Odense Kommune (dvs.
Brand- og Beredskabscenter Oden-
se, det daværende Odense Civil-
forsvar) har gemt nogle gamle
kartotekskort og avisudklip. Og vi
har Odense Bys Historie og bebo-
erforeningens eget arkiv. Desuden
var vi nede i bunkeren at rekogno-
scere dengang, det var muligt.
Her kommer så historien:

Der var engang en krig

Under den tyske besættelse af
Danmark 1940–45 blev der i Oden-
se indrettet 24 offentlige tilflugts-
rum med plads til i alt 3.350 per-
soner. Det skyldtes de i krigens løb
stadigt hyppigere engelske over-
flyvninger, som kunne betyde – of-
test utilsigtede – bombenedkast.

Der faldt nogle bomber i Odense i
besættelsens første år, så bered-
skabet måtte være i orden. Ind-
retningen af beskyttelsesrum i pri-
vate ejendomme blev ifølge en
ministeriel bekendtgørelse over-
ladt til beboerne, hvad man over-
vejende tog ret lemfældigt på, for
det var jo ikke gratis. Men offent-
lige beskyttelsesrum blev opført
og vedligeholdt hele besættelses-
tiden igennem. De var ikke for be-
boerne, men for folk, der tilfæl-
digt opholdt sig på gaden under
en luftalarm.

Beskyttelsesrummet – dæknings-
graven – bunkeren på hjørnet af
Fredensgade og Skt. Knuds Gade,
”Dækningsgrav C 43”, som den
rettelig hedder, blev indrettet i
besættelsens sidste tid. Arbejds-
kraften var selvfølgelig lokal. Ar-
bejdet, som ingeniør Axel Nielsen

Børnearbejde anno 1944? Eller posering for fotografen?
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overordnet stod for, blev påbe-
gyndt 7. august 1944, og 6. marts
1945 var jord- og betonarbejdet,
udført af murermester M.J. Han-
sen i Christiansgade 83, færdigt.
26. marts havde tømrermester 
H.C. Steffensen, Allégade 73, in-
ventaret på plads. 27. marts var
Installatørforeningen i Odense
færdig med de elektriske installa-
tioner, og bunkeren var klar til
brug. Godt en måned senere var
besættelsen slut. Om bunkeren
nåede at blive brugt til sit formål,
foreligger der ikke noget om.

Særlig hyggelig at opholde sig i
gennem længere tid har den ikke
været, især ikke hvis der var fuldt
hus. Den indvendige diameter er
6,60 meter, og i midten er der
2,40 meter fra gulvet til den jern-
lem i kuplen, der lukker af for tår-
net. Tårnet var beregnet til at
fyldes op med sand, som kunne
fungere som filter mod gasser og
radioaktivitet, og de mange kilo
sand kunne fjernes ved at klappe
jernlemmen ned, så det røg på
gulvet. Over tårnet ligger et be-
tondæksel. Indgangen var en stål-
trykdør (med kikhul) neden for
den nu skjulte trappe et par
meter under gadeniveau, men der
er også trin i tårnet, så der var
mulighed for at komme ud og ind
den vej, hvis døren var spærret.
Lufttilførslen skete gennem en
ventil nederst i luftkanalens
buede rør. Inventar: 14 umagelige
træbænke beregnet til i alt 50
personer, 1 træstige til at komme
op til tårnets trin, 1 brækjern til
mange ting, fx til at få tårnets be-
tondæksel af med, samt 2 store
spande.

Fra krig til fred

Hvad gør man med et beskyttel-
sesrum, når krigen er slut? Selvføl-
gelig skal det kunne bruges i til-
fælde af en ny, men i mellemti-
den kan man jo lige så godt få lidt

penge ud af det. Det gjorde
Odense Kommune i perioden fra
28. september 1948 til 28. februar
1950, hvor bunkeren var lejet ud
til grønthandler Peter Christen-
sen, Fredensgade 44, for 40 kr. i
kvartalet. Den har sikkert været
en glimrende kartoffelkælder.

Siden lå bunkeren i mange år hen
som en påmindelse om krigen og
frygten for en ny. I 1950–53 blev
frygten, under indtryk af Koreakri-
gen, særlig stor, og i de år blev
der bygget en lang række nye be-
skyttelsesrum i Odense, samtidig
med at de gamle, som ofte var
slemt forfaldne, blev sat i stand.
Bunkeren i Fredensgade har nok
ikke været blandt de mest med-
tagne, men har sikkert fået et
grundigt tjek dengang. Men i øv-
rigt fik den, nu forsynet med be-
tondæksel over trappen, lov at
ligge som en nødvendig, om end
lidt kedelig del af gadebilledet.
Den kolde krig kunne gå hen at
blive varm.

Da kvarterets gadeforeninger blev
dannet i løbet af 1970’erne, var
ønsket om lege- og opholdsområ-
der stærkt, og pladsen ved bunke-
ren var indlysende velegnet. Så i

1979, samme år som Beboerhuset
i Skt. Knuds Gade 53 blev indviet,
trafiksaneredes området omkring
bunkeren, og der indrettedes le-
geplads med gynger, rutsjebane,
scene, borde og bænke, som bun-
keren indgik som en naturlig del
af. Bunkeren havde fået en ny og
mere munter funktion.

”Brug bunkeren til en bunke” var
det glade budskab fra Civilfor-
svarsstyrelsen i en tryksag, der
blev udsendt i 1990, og som opfor-
drede landets borgere til at for-
skønne deres bunkere og udnytte
dem til snart sagt hvad som helst.
Den kolde krig var slut, russerne
ikke farlige mere og bunkerne for-
håbentlig overflødige. Beboerfor-
eningen var ikke sen til at tage
imod tilbuddet, og 29. maj 1991
kunne den indgå en skriftlig ”Af-
tale om lån af dækningsgrav” med
Odense Civilforsvar: Foreningen
fik ret til fri anvendelse af bunke-
ren. Betondækslet over trappen
kom væk og blev erstattet af træ-
låger. Eneste betingelse var, at
bunkeren ikke måtte forringes
som beskyttelsesrum, og at den
inden for 24 timer i ryddet stand
skulle kunne stilles til Civilforsva-
rets disposition. Man ved trods alt

I dybet. Billedet snyder – der er mindre plads, end det ser ud til.
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aldrig helt med de russere. Så nu
blev bunkeren oplagsrum for for-
eningens store telt, og ved fest-
lige lejligheder blev den tømt for
at danne ramme om særlig bun-
keregnede arrangementer. Fx blev
der afholdt vikingefestival og spø-
gelses- og vampyrforestillinger i
det underjordiske.

En professor genopstår

I 1994 kom kunsten til kvarteret i
skikkelse af kunstneren Erling
Tingkærs Professor Labri-skulptur,
komplet med høj hat, stok og
cigar, som bunkeren måtte lægge
krop til. Den legendariske, i Dan-
mark verdensberømte markeds-
gøgler, tryllekunstner og sprog-
ekvilibrist Professor Labri, som
døde i 1935, boede den sidste
halve snes år af sit liv i Skt. Knuds
Gade 48, så han var et nærliggen-
de emne, da beboerforeningen
begyndte at tænke i kunst. Skulp-
turen blev betalt af en række
fonde og foreninger med Odense
Bys Kunstfond i spidsen og Civil-
forsvarets velsignelse i ryggen, og
den blev landets eneste af sin
slags. Den blev også slutningen på
den proces, hvorved – med Erling
Tingkærs ord – ”et monument
over frygt og krig ændres til et
monument for humor, folkelighed
og fantasi”, præcis i 50-året for
det første spadestik til betondæk-
ningsgraven.

Her kunne historien være slut,
men det er er den ikke. Skulptu-
ren var flot, og der kom nye lege-
redskaber på pladsen, men intet
varer evigt. Tidens tand gnavede
sig langsomt, men sikkert, ind på
området. Legeredskaberne for-
faldt og blev med mellemrum ret
planløst skiftet ud, jorden på bun-
kerens kuppel og dermed profes-
sorens jakke blev slidt ned og
truede med at blotlægge betonen
nedenunder, og dele af brosten-
sætningen omkring bunkeren be-

gyndte at falde ned til fare for
børn og trafikanter. Beboerfor-
eningen henvendte sig mange
gange til relevante instanser i
kommunen om legepladsen uden
at der skete noget særligt. Et par
forslag til omlægning af pladsen
blev lavet, men blev aldrig til
noget.

Leg og vrøvl i præmieklasse

Men fra 2011 begyndte det at
lysne. Odense Bys Kunstfond, som
er skulpturens retmæssige ejer,
besluttede at gå ind i sagen sam-
men med landskabsarkitektfirma-
et Land+. Og gennem det næste
par år afsatte kunstfonden et
større beløb og fik også en række
private fonde til at spytte i kas-
sen, så det kunne blive til en total
renovering af skulpturen og om-
lægning af pladsen. Renoveringen
af selve skulpturen stod Erling
Tingkær naturligvis for, og omlæg-
ningen af pladsen tog Land+ sig
af. Det skulle være en legeplads
for især de mindste, de 0- til 7-
årige, og temaet skulle være
”Professor Labris Univers”, hvor
mønstre, farver og legeredskaber
refererer til de markedspladser,
professoren rejste rundt til. Den

lave plint, der adskiller legeplad-
sen fra kørebanen, skulle udsmyk-
kes med udstansede citater fra
professorens imponerende vrøvle-
monologer – med lys i om aftenen.
Og så skulle sikkerhedskravene til
nutidens legepladser selvfølgelig
tilgodeses med moderne fald-
underlag, permanent tillukning af
den farlige trappe ned i dybet,
fjernelse af brostenene omkring
bunkeren og afrunding af alle
hjørner og kanter. Nutidens børn
er mindre robuste end børn var for
bare 20 år siden.

Hele herligheden blev indviet ved
en festlig markering 11. juni 2014
kl. 11.11.

Og flot blev det! Og populært! 
Legepladsen er blevet et hit, vel-
besøgt af børn med og uden voks-
ne. Og i 2015 blev den præmieret
af Odense Kommune for ”godt og
smukt byggeri” færdiggjort i 2014.

Pladsens navn er selvfølgelig Pro-
fessor Labris Plads. Det er forelø-
big kun uofficielt. Men mon ikke
det lykkes at få det gjort officielt
en dag? Man arbejder på sagen…

Carl Flemming Schultz

Kom nærmere mine herskaber, selskaber, landskaber, grevskaber, 

klædeskaber...
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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...



10 · Beboeren · Marts 2018

.



Kom og vær med til at sætte 

rammerne for byhaven 

Bordals Have. 

Onsdag 21. marts kl. 17-19 afholder 
vi stiftende generalforsamling. 

Vi mødes hos børnehuset Vandtårnet, Hjallesevej 3,
Odense C. På mødet samler vi aktive medlemmer og
nye interesserede med henblik på at starte en byha-
veforening. Kernepersoner bag byhaven har allerede
defineret følgende kerneord for foreningen: 
Natur i byen, bæredygtighed, økologi, naturople-

velse, fællesskab, læren om dyrkning, oase i byen,

samarbejdet med Vandtårnet. Vi håber, at du vil
deltage og støtte foreningen bag byhaven i den kom-
mende tid. Her skal vi finde en formand, næstfor-
mand og kasserer - men vi skal også finde personer,
der vil stå i spidsen for en eller to arbejdsgrupper. 

Tilmeld dig generalforsamlingen ved at skrive til 
Morten på nedenstående oplysninger:

Invitation til stiftende generalforsamling i 

Byhaven Bordals Have
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Morten Ploug Henriksen

Gormsgade 2, Odense C

Mortenploughenriksen@gmail.com 

Mobil: 61 38 54 24

Medicinsamtaler 
Har du fået ny diagnose, hvor du 
skal have medicin, har du krav på en
10 min. samtale med en farmaceut.
Det er gratis. 
Hver uge gode tilbud på vitaminer,
cremer mm.
Folkebo er blevet apotek, recept-
medicin fås også direkte her. 
30% på Caudalie og Murad.
(indeholder parfume – lækre 
produkter).

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

Folkebo Apotek
Hjallesevej 201B - 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 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

... at du som medlem af Beboerforeningen 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.

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

Vidste du...
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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Mia Keinke
Monbergsvej 41

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Portugisisk Vinkælder 
Allégade 43

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk
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I udkanten af kvarteret – på Linde Allé – ligger Allé-
ens Fysioterapi. Den ejes af Lau Rosborg og Henriet-
te Klit. De er ikke gift – ”Selvom det nogle gange kan
lyde lige sådan”, ifølge Henriette. Der har de sam-
men drevet klinik siden 2004, hvor de overtog pleje-
hjemmet Gurli/Vibeke. Før havde Lau klinik inde
midt i byen. Selv kunderne er ganske tilfredse med
ikke at skulle ind til byen, når de skal troppe op med
deres sener og muskler, som jo er dét sådan nogle 
fysioterapeuter gør i. 

Linde Allé ligger jo også perfekt som 25. afkørsel ef-
ter man er kørt af ude ved den nye 50’er. Der er kun-
der fra Vejle og Bogense. Kunder er måske så meget
sagt. De hedder nok mest af alt patienter. Det er 
mestendels nogle, der har fået en behandlingsdom af
deres egen sygekasselæge. De har dog også fodbold-
spillere, atletikudøvere og ikke mindst de lokale bad-
mintonspillere nede fra Godthåbsgade. Den type
patienter springer gerne lægen over, når det gør ondt
på sportspladsen. 

Endelig er der selvfølgelig også alle dem på en sund-
hedsforsikring, som springer lægen over, fordi deres
arbejdsplads så gerne vil have at de er sunde og
raske, længe inden de bliver syge. Man kan faktisk
også godt komme der, hvis man hverken er syg nok
ifølge egen læge eller rask nok til en sundhedsforsik-
ring. De har en gymnastiksal tilknyttet klinikken. Der
har de åbne hold. De kalder dem for: ”Glad med …
knæ, ryg og hofte”. Det er for dem, som er efter 
aerobic i den alfabetiske ”Det skal vi prøve”-liste. Og
som heller ikke mener, at bokseholdet i FitnessWorld
er noget for dem.

Da Beboeren er på besøg, en tilfældig mandag for-
middag, er der gang i måtterne til noget, der efter
sigende skulle være et pilates-hold. Lau viser rundt i
de bagerste gemakker. Han præsenterer mig også for
baghaven, som villaerne på Linde Allé jo alle er bega-
vede med. ”Den bruger vi I klinikken om sommeren,”
beretter Lau. Jeg skuer på trampolinen. Om han ser
det, ved jeg ikke, men han indskyder, at den er til
børnene. Ifølge de officielle uheldsstatistikker er det
et af de mest behandlingsgenererende legeredskaber,
der findes. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at den
er gravet ned i plan med plænen. Og ikke mindst den
ser ud til at være i vater med terrænet – altså i sync
med tyngdeloven.

Alléens Fysioterapi

Klinikejer og fysioterapeut Lau Rosborg. 
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Der er 8 fysioterapeuter tilknyttet klinikken. Og så er
der Sanne, der tager telefonen og ikke mindst tager
sig af regnskabet. Det er hende, man møder, når man
kommer til klinikken. Hun har været med siden star-
ten på Linde Allé i 2004. Det er således en af de
større virksomheder i kvarteret.

Den er spækfyldt med teknologisk isenkram. Man kan
blive ultralydscannet, så man kan få et eksakt billede
af skadens placering og omfang. De tilbyder endvide-
re laserbehandlinger, hvor man med en laserstråle
kan behandle meget præcist og koncentreret lige
der, hvor skaden er. Ovre i den mere dramatiske af-
deling tilbyder de Shock Wave behandlinger. Det er
behandling med trykluft. Ifølge Sanne, som åbenbart

har netop dette som personalegode, gør det nas. Man
skal have en kronisk skade, før man bliver udsat for
det. Kronisk i den verden er noget, der er ældre end
3 måneder.

Endelig forhandler de Super Sole. Det er et indlæg i
skoen. De har et par ansatte, som har taget et ban-
dagist light kursus. Man får lavet en analyse af sin
fod. De varmer så deres ”super sål” op til 100 grader,
som de så former til foden ud fra testen. I Nedkølet
tilstand bevaret den så den tilpassede form. Det 
koster, hvad man skal give for et par gode sko inde i
centrum. Mange af de førnævnte lokale badminton-
spillere har stor fornøjelse af netop den støtte, som
en sådan sål kan give, når de er bevæger sig rundt på
badmintonbanen.

Thomas Nielsen

Sekretær Sanne Damgaard og klinikejer og 

fysioterapeut Henriette Klit.
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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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Vores brygmester har fået grønne fingre og brygget  
denne amerikansk inspirerede lager, med Polarishumle. 

For at få det optimale ud af Polaris’ fine aromaegenskaber, 
har vi valgt at tørhumle denne lager. Polaris tilfører 
et strejf af tropiske frugter, som giver en frisk og 
velsmagende økologisk øl. Bør nydes  
i gode venners selskab.  

Skål!

En helt ny smagsoplevelse!

Økologisk
US Lager
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· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2018 ·

Annonce Format (bredde x højde) Pris for 1 blad Pris for 4 blade (1 årgang)

1/1 side B: 177 mm x H: 246 mm 825,00 3.046,00

1/2 side højformat B: 85,5 mm x H: 246 mm 443,00 1.607,00

1/2 side tværformat B: 177 mm x H: 120 mm 443,00 1.607,00

1/4 side højformat B: 85,5 mm x H: 120 mm 253,00 925,00

1/4 side tværformat B: 177 mm x H: 57 mm 253,00 925,00

1/8 side tværformat B: 85,5 mm x H: 57 mm 170,00 603,00

1/8 side tværformat bred B: 177 mm x H: 25,5 mm 170,00 603,00

Bagside 1.786,00 6.304,00

Indstik 1.403,00

Bladets oplag er 2300, og det bliver omdelt i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret 4 gange årligt.
Priserne er baseret på færdigt annoncemateriale. Bladet trykkes i sort/hvid.

Hvis du vil annoncere i Beboeren skal du tale med bladets annonce- og økonomimedarbejder: 
Henrik Lumholdt, Fredensgade 26, 5000 Odense C, henlumholdt@gmail.com, tlf. 20 20 99 49
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Online booking: vision-coiffure.dk

V    

Camilla Christina

(barsel)

Christina Camilla
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

VelkommentilVisionCoiffure

Camilla Christina Christine

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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Christian SøgårdTrio 
hyldede RuneT.Kidde

I december fik publikum i 

Beboerhuset en helt unik 

julegave: Christian Søgaard

Trio, som underholdt med en

fortællekoncert om Rune T.

Kidde. Det var hamrende 

musikalsk, dybt alvorligt og

vanvittigt morsomt.

Morten Nordal, guitar.

Christian Søgaard, harmonika.

Jens Holgersen, kontrabas.
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Efter Ole Kronborgs fine akvarel-
ler i november-december og Aase
Schroll Kristiansens spændende
fotografier i februar kan vi i marts
nyde Teresa Larsens flotte bille-
der.

I april er udstilleren Lis Vangs-
gaard Pretsch, i maj kommer
Mona Nielsen, mens Rikke Z. 
Holler følger efter i juni.

I juli holder vi lukket og starter
næste sæson med Patrizia 
Fiumara fra slutningen af august
frem til slutningen af september.

Vi holder Kunståbent den første
onsdag i måneden, hvor den ud-
stillende kunstner som regel vil
være til stede. Vi serverer et glas
vin og lidt chips, og alle er vel-
komne.

Næste Kunståbent er

onsdag 4. april 

kl. 20-22.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Kunstnerne fortæller.

Øverst: Ole Kronborg.

Nederst: Aase Schroll Kristiansen.

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22
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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

27. maj -7. juli 2018 Tornøes Hotel

På scenen:
Kim Hammelsvang
Trine Gadeberg
Farshad Kholghi
Maria Mondrup
Musik: 
Peter Bom
Instruktør: 
Jan Hertz

Billetter og 
gavekort:
Billetten tlf. 7020 2096
Kerteminde Turist-
bureau tlf. 6532 1121
Politikens kiosk, Odense
Kerteminderevyen.dk

GENSYN MED ÅRETS REVY-HOLD FRA 2016

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser

er 30 holdOv

apeuterfysioter
Specialiser  
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ede Specialiser  

High ower Laserh P
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Massør

 

.alleens-fysioterwww
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M

 

api.dk.alleens-fysioter
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Hold da helt
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 udlejnin-
gen en hjørnesten i foreningens økonomi.

På foreningens hjemmeside

www.beboerhuset.org er det udførligt beskre-

vet, hvordan du lejer huset, hvad det koster,

hvordan reglerne er osv.
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .
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Som en service til beboere,
nye tilflyttere og gamle og 
nye annoncører viser vi 
her et kort over bladets 
og Beboerhusets distrikt. 
Du er velkommen i 
foreningen, 
se mere
side 2.
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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. april kl. 20.00: Kunståbent

Torsdag 5. april kl. 18.30: Madklub

Tirsdag 17. april kl. 18.30: Madklub

Fredag 20. april kl. 19.00: Musikcafé: Johan Solo

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

· April 2018 ·

Onsdag 6. juni kl. 20.00: Kunståbent

Lørdag 23. juni kl. 18.00: Sankthansaften

· Juni 2018 ·

· Maj 2018 ·

· 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

Tirsdag 1. maj kl. 19.00: 

Første maj - fællesspisning

Onsdag 2. maj kl. 20.00: Kunståbent

Torsdag 3. maj kl. 18.30: Madklub

Tirsdag 15. maj kl. 18.30: Madklub

Onsdag 23. maj kl. 19.00: Mad, musik, café: 

Friis, Dalager, Mydtskov

Torsdag 31. maj kl. 18.30: Madklub

OG EN REMINDER: 
Onsdag 21. marts kl.19.00: 

Generalforsamling i 
beboerforeningen BEBOERHUSET


