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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
Meget er sket i Beboerhuset siden
sidst. Se bare her…

Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling blev
afholdt 21. marts. Der var et godt
fremmøde, der blev aflagt beret-
ning, der blev aflagt regnskab, der
blev gjort status over foreningens
arbejdsgrupper, og den fremtidige
virksomhed blev drøftet. Og så var
der valg til bestyrelsen med både
genvalg og udskiftninger – helt
efter bogen. Helt efter bogen var
også smørrebrødet bagefter. 
Og som sædvanlig kan såvel beret-
ning som referat af generalfor-
samlingen læses på Beboerhusets
hjemmeside:
www.beboerhuset.org. 
Hvem der sidder i den nye besty-
relse, kan du desuden se på side 2
her i bladet.

Money from heaven

Nå ja, måske ikke helt from 
heaven, men så i det mindste fra
kommunen. Beboerforeningen
søgte i vinter om midler fra By-
delspuljen, og der var bid: 28.000
kr. til møbler og materialer til
vedligehold. Møblerne – borde og
stole til førstesalen – er indkøbt,
så nu kan man bruge den til fx
møder og aktiviteter for mindre
grupper. Den kan lejes separat,
eller den kan lejes som supple-
ment til udlejningen til fester. Se
på hjemmesiden hvordan – og se
også nærmere side 22. Og så er vi
gået i gang med en tiltrængt
istandsættelse af husets indre.
Det ene toilet er foreløbig sat i
stand, og meget mere følger. Det
drejer sig først og fremmest om
maling og vil ske løbende. Har du
lyst til at give en hånd med, så
henvend dig til et bestyrelsesmed-
lem. Al frivillig arbejdskraft er
velkommen!

Hvad med kulturen?

Den er bestemt heller ikke blevet
forsømt. Vi har som sædvanlig af-
holdt velbesøgte Kunståbent- og
madklubarrangementer, og for
første gang noget helt specielt:
Sammen med ”Danmark spiser
sammen”, Røde Kors og ”2 Timer
om Ugen” arrangerede vi to spise-
arrangementer i uge 17, hvor folk
fra kvarteret og folk fra andre kul-
turer mødtes over en god gang 
syrisk mad og god snak på kryds 
og tværs af kulturer samt festlig
underholdning. Fuldt hus og højt
humør begge gange. Vi satser på
at gentage succesen til næste år. 

Så blev det første maj. Traditio-
nen tro var der tændt op i grillen,
og det benyttede en flok nye og
gamle beboerhusmedlemmer sig
af, så der – også traditionen tro –
kom en hyggelig aften ud af det.

I maj havde vi besøg af det gar-
vede Odense-band Friis, Dalager
og Mydtskov, som gerne ville læg-
ge vejen forbi og give en koncert,
som viste sig at blive lige så ud-
solgt som den, de gav hos os for
halvandet år siden. Det er der
ikke noget at sige til. FDM kan det
hele. Mad skulle der også til: luk-
sus spaghetti bolognese med salat

og jordbærtrifli. Musik og mad på 
rasende højt niveau.

Sankte Hans, Sankte Hans

Og så er det sankthans lige om
lidt. Husk, at der som sædvanlig
vil være bål på det grønne områ-
de ved Beboerhuset. Mad skal du
selv medbringe, hvis du vil have
noget at spise, og det kan sagtens
være noget råt, for husets grill er
igen tændt og til fri afbenyttelse.
Drikkelse købes selvfølgelig i
huset – eller ved Festbrandbilen,
som vil være kørt i stilling med
masser af køligt fadøl i slangerne.
Husk tæpper, haveborde, stole
osv., hvis du vil være sikker på at
få en siddeplads, hvor du kan
nyde aftenen og det gode vejr.
Spisningen begynder kl. 18, og
bålet tændes kl. 20. Så kan også
de mindste nå at være med.

Og så … er der ikke andet tilbage
end at ønske alle en god sommer.
Vi er tilbage i august med en ny
sæson med forhåbentlig gode op-
levelser til kvarterets beboere og
deres gæster.

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

Friis, Dalager og Mydtskov
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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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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

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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Omtalen af Erling Tingkærs Pro-
fessor Labri-skulptur i Fredens-
gade i bladets sidste nummer gav
et par læserreaktioner. ”Hvad har
vi mere?” var et spørgsmål, og
”Jeg har spottet flere skulpturer,
navnlig omkring Nonnebakken.
Kan I finde ud af noget om dem?”
Vi kan da prøve, så vi går en
skulpturtur.

Tykke ben og en fyret gudinde

Turen begynder i det grønne om-
råde mellem Skt. Knuds Gade og
Albanigade, lige ved stien bag 
Albanigades Plejecenter. Der står
en frodig og solid kvinde i bronze,
som ikke så overraskende hedder:
”Stående kvinde”. Hun er skabt af
Gerhard Henning (1880-1967),
som selv sagde: ”De siger, mine
piger har for tykke ben. Det kan
såmænd godt være, men jeg kan
nu lide det sådan. De står så godt
på dem.” Tidligere stod hun godt

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. 

Skulpturtur i kvarteret
· Spørg om kvarteret ·

ved domkirken. Nu står hun godt
ved plejecentret til glæde for be-
boerne der og de forbipasserende.

Så går turen ad Skt. Knuds Gade
til Kronprinsensgade. I en niche i
muren på ejendommen Kronprin-
sensgade 15 står en kvinde af en
noget spinklere statur. Hun hedder
Hebe og er græsk gudinde for ung-
dom og kraft, datter af Zeus og
Hera, og hun står med en kande i
den ene hånd og en skål i den
anden. Det er fordi hun var den,
der stod for at servere udødelig-
hedsdrik for de andre guder. Des-
værre kom hun til at spilde, og så
mistede hun jobbet. Hun er en
kopi af en statue, Bertel Thorvald-
sen (1770-1844) lavede. Hun kan
sagtens have stået i nichen siden
1880, hvor amtsvejinspektør Petri
fik bygget villaen.

Fremdrift, tai-chi og 

et mysterium

Videre ned ad Kronprinsensgade
til nr. 23, hvor vi træffer en af
Keld Moseholms (f. 1936) små tyk-
ke mænd, som kæmper med store
projekter. Ham her har vinger på
ryggen, en båd om livet og rulle-
skøjter under fødderne, så han
skal nok komme frem i tilværel-
sen. Eller rettere måske. Ingen af
transportmidlerne ser videre
driftsikre ud. Det kan børnene på
Giersings Realskole, som har til
huse i bygningen, jo så tænke lidt
over.

Herfra til højre ad Nonnebakken
og ned mod åen. Helt nede vedGerhard Henning: Stående kvinde Keld Moseholm

Bertel Thorvaldsen: Hebe (kopi)

Klaregade står, som en port, to
store kinesiske granitsøjler med
hver sin bronzekvinde ovenpå. De
har ansigterne mod hinanden, ba-
lancerer begge på ét ben og hol-
der hver sit hjul frem for sig. Den



Juni 2018 · Beboeren · 7

ene har asiatiske træk, den anden
vestlige. Der er tai-chi i stillinger-
ne og yin-yang i hjulene. Skulp-
turen hedder da også ”Balance-
buen” og er fra Odenses deltagel-
se i Expo 2010. Det var et af de
sidste værker, billedhuggeren
Mette Agerbæk (1960-2011) nåede
at fremstille.

Lidt længere henne, på hjørnet af
Klaregade og Nonnebakken, står
en skulptur, som det i skrivende
stund ikke er lykkedes os at finde
ud af noget om. Det er granit: et
hjul med en søjle i, knækket af
for oven – og det hele står skråt.
Hvad skal den betyde, hvis den
skal betyde noget? Hvem har lavet
den? Og hvornår? Et gæt kunne
være, at den stammer fra en af
de årlige ”Skulptur i Eventyrha-
ven”-udstillinger, men det er altså
kun et gæt. Kan nogen af læserne
hjælpe med at finde ud af noget
om den, så skriv endelig.

Den høje, den lave og 

den flyvende

Vi krydser Nonnebakken og går
over til Odd Fellow Palæet. Her
står to skulpturer på plænen ned
mod vejen. Den ene er af Jens
Galschiøt (f. 1954). Den hedder
”Den barmhjertige samaritaner”.
Højt på en søjle står en høj,
mager, kappeklædt mand med en
lang, tynd stav med noget gyldent
øverst, som måske skal være
blomster, i den ene hånd. I den
anden holder han et gyldent æg.
Ikke nogen helt sædvanlig frem-
stilling af samaritaneren. På et
skilt oplyses det, at skulpturen er
”skænket i anledning af 50 års ju-
bilæet 2. maj 2001 for Odd Fel-
lowforeningen for udsmykning af
”Nonnebakken””.

Lidt længere henne og nede ad
Odd Fellow Palæets plæne står
den anden. Det er Erik Cohrts
(1902-1970) ”Vandbæreren” fra

1960. En lavstammet, grov mands-
figur, groft hugget i granit, med
sin vandsæk over ryggen. Han
knokler sig vej op ad skråningen,
men ser egentlig ikke besværet
ud. En fremstilling, det kan være
lidt svær at blive klog på. Hvad er
det, han holder i den ene hånd?
Og hvad er det, han har nederst
på ryggen? Gå en tur rundt om
ham og prøv at finde ud af det.
Han er også et stjernetegn.

Hvis man vender sig fra ”Vandbæ-
reren” og kigger op mod det, der

Mette Agerbæk: Balancebuen

Kunstner, titel og år?

Jens Galschiøt: Den barm-

hjertige samaritaner

Erik Cohrt: Vandbæreren

tidligere var Tietgenskolen, nu en
del af Giersings Realskole, har Erik
Cohrt været på spil igen, denne
gang i bronze: Øverst over indgan-
gen løber, eller rettere flyver,
hans ”Merkur” fra 1954. Iført hat
og støvler med vinger og med sin
stav bestående af to vinger og to
slanger i hånden er han som gu-
dernes sendebud i fuld fart på vej
hen over jordkloden. Da bygnin-
gen var handelsskole, gav det god
mening at placere Merkur, som var
gud for handelsfolk og tyveknæg-
te, netop der. Han må gerne blive,
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selv om placeringen nu er knap så
logisk.

To stærke og en genert

Nede på jorden igen, foran Gier-
sings Realskoles oprindelige byg-
ning, står der en langt mindre
flyvsk skulptur, ”Fenja og Menja”.
To brede og bomstærke bronze-
kvinder drejer en kværn, mens de
synger. Kunstneren er Ib Braun
(1933-2003) og værket er fra
1965. Fenja og Menja var to
jætte- og trælkvinder, som kendes
fra eddadigtet Grottesangen i
Snorres Edda. Ifølge eddaen købte
kong Frode kvinderne for at få
dem til at male guld på den magi-
ske kværn Grotte. Men Frodes
guldfeber tog overhånd, så han
satte dem til at male døgnet
rundt. Det var ud over overens-
komsten, mente de, så de sang og

malede en hær frem, som slog
Frode ihjel. Så kunne han lære
det. Det kan børnene på Giersings
Realskole også.

Erik Cohrt: Merkur

Ukendt kvinde i Giersings have...

Ib Braun: Fenja og Menja

Den sidste skulptur, vi har spottet
på turen rundt, står også hos Gier-
sing, nede i haven ved siden af
parkeringspladsen i Absalonsgade.
Men vi har også kun lige spottet
den, for haven er under renove-
ring, og hegnet og hækken er høj,
så der skal paparazzimetoder til
for at få et bare nogenlunde tyde-
ligt billede af den. Det, vi får i 
søgeren, er en ung bronzekvinde,
som synes at forekomme lidt ge-
nert og indadvendt, så hun er sik-
kert glad for den høje hæk. Hvem
ved hvad om hende? Kan nogen
hos Giersing fortælle noget? Kan
andre?

Efterlysninger

Der er altså to skulpturer i kvarte-
ret, vi endnu ikke er blevet kloge-
re på: granithjulet med søjlen på
Nonnebakken og den unge kvinde i
Giersings have. Vi efterlyser hjælp
fra læserne til at finde ud af
noget om dem. Der kan også fin-
des skulpturer, vi slet ikke har 
opdaget. Sådanne efterlyser vi
også meldinger om, hvor end i
kvarteret de måtte befinde sig.
Bare skriv! Så fortæller vi videre
næste gang.

Carl Flemming Schultz
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Høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser

Hurtig levering

www.printodense.dk · print@printodense.dk
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Naboer er velkomne til at smide
afskårne grene og andet godt
grønt i kompostbeholderen. 

I den kommende periode vil vi ar-
bejde på at få forbedret vandfor-
syningen til byhaven, og her har vi
et godt samarbejde med Metodist-
kirken og børnehuset om en fælles
løsning. Hertil vil vi lave flere so-
ciale arrangementer, og kommer
du ofte i haven, vil du sandsynlig-
vis møde os, når vi passer planter-

ne. Desuden vil vi kigge nærmere
på, hvordan vi kan samarbejde
endnu mere med andre foreninger
i vores kvarter. Måske du lige har
den idé til et arrangement, vi
mangler i byhaven.

Skriv endelig, hvis du vil være en
del af et godt nabofællesskab i
byhaven eller blot høre lidt mere
om, hvad vi går og laver.

Bedste hilsner
Morten Ploug Henriksen

Gormsgade 2, Odense C

Mortenploughenriksen@gmail.com 

Mobil: 61 38 54 24

Nyt fra Bordals Have
Efter et langt

forarbejde med Børnehuset Vand-
tårnet og ildsjæle fra nabolaget
lykkedes det den 21. marts at af-
holde en stiftende generalforsam-
ling for Byhaveforeningen. Det be-
tyder, at Byhaveforeningen nu for-
melt har overtaget området ved
Alexandragade 4, men det bety-
der også, at byhave-projektet er
blevet boostet markant. Kort før
stiftelsen af byhaven fik vi tildelt
støtte fra bydelspuljen, som gav
os midler til etableringen. Hertil
fik vi samlet nye medlemmer med
meget forskellige kompetencer. 

Bordals Byhave er nu en forening
med en stærk kerne af frivillige.
Nogle går mest op i planterne, og
nogle går mest op i det sociale,
men vi har alle en interesse i at
dyrke et bæredygtigt fællesskab.
Den 6. maj afholdt vi ”Åben
have”, og vi fik både hygget og
bygget nyt. Nu kan nye medlem-
mer få kasser og deltage i fælles-
skabet – men vores kære naboer
er også meget velkomne til at
bruge byhaven mere aktivt. Vi har
flere bænke, nyt bålsted, bistade,
insekthotel og kompostbeholder.
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Sammen med ”Danmark spiser sammen”, Røde Kors og ”2 Timer om Ugen” arrangerede Beboerhuset to spise-

arrangementer i uge 17, hvor folk fra kvarteret og folk fra andre kulturer mødtes over en god gang syrisk mad

og god snak på kryds og tværs af kulturer samt festlig underholdning. Fuldt hus og højt humør begge gange. 
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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Gary Sheridan og Joan Hansen
Skt. Knuds Gade 41

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til SuperBrugsen 
Albanigade

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk

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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”Beboeren” satte sig for at finde
ud af, hvad rationalet bag denne
kaffebar med en abe som logo og
det mundrette navn: Baboon Cof-
fee, er.

Jeg satte ejeren stævne en ons-
dag formiddag. Det lød i grunden
ganske fornuftigt, som vi sad der
og snakkede om projektet. ”Jeg
vil skabe et samlingssted for kvar-
teret. Et sted, hvor man går hen
eller mødes på vej til byen” udta-
ler ejeren, Christian Juul Hansen.
Det er netop ikke en strøgbutik,
hvor man dumper ind med sine
indkøbsposer. Det er derfor heller
ikke nogen egentlig konceptbutik,
der henvender sig til en bestemt
kundegruppe. ”Jeg vil gerne til-
trække en mangfoldighed af kun-
der” fortsætter Christian Juul
Hansen. ”Jeg har én, der kommer
her fast. Han er en af kvarterets
særlige eksistenser. Han hjalp mig
med at opbygge butikken. Han
kommer her ret ofte. Han insiste-
rer altid på at betale for sin kaffe.
Han sad en dag – her hvor vi sid-
der – med sin kaffe og faldt i snak
med nabobordet, som var en tro-
ende indvandrerfamilie. Lige der
syntes jeg, det lykkedes” fortæl-
ler Christian. 

Vi bliver afbrudt af en flok turi-
ster. En broget flok af unge og
gamle. Sågar med forskellig hud-
farve. Ud fra deres samtale lyder
de til at være finske. De kommer
for at købe kaffe. Guderne må
vide, hvad der har fået dem til at

komme forbi Bendikts Plads. Men
det giver lige i det samme mang-
foldighedssnakken en helt særlig
dybde!

”Jeg vil gerne være en del af hi-
storien om den her gade. Det er
sjovt, når nogle af de gamle kom-
mer og fortæller, at derovre var

der et vaskeri”, fortsætter Chri-
stian efter at have serveret kaffe
for dem, vi kalder ”finner”. Han
viser mig et gammelt billede fra
lige før gadeomlægningen. Den
viser, at hjørnebygningen rent fak-
tisk er en gammel bygning. Den
har så fået en forlængelse efter-
følgende, hvor der nu er bl.a.
Running Sushi og Super Brugsen.

Christian kender udmærket hjør-
net. Han bor selv et stenkast der-
fra, i Fredensgade – lige over for
legepladsen. Han er en mand i
det, der vist nok hedder ”sin bed-
ste alder” (vel vidende at en

Kaffebaren på hjørnet!
Vi er velsagtens et helt kvarter, som med lige dele forundring og

glæde har fulgt med i, hvad der skete på hjørnet på Benedikts Plads

ved siden af apoteket. Glæde – fordi det ellers er butikslukninger, der

har præget dagsordenen i Albanigade, efter at gaden blev til en blind

vej for biltrafik. Samtidig også en forundring over, hvordan man dog

kan drive en kaffebar på et hjørne, hvor de fleste drejer til højre,

lige inden de når dertil.  



Hvis jeg var kunstmaler

ville jeg dvæle ved

nuancer og kontraster

mellem katten og 

himlen, lade varmen 

påvirke hånden

og ikke rejse mig

fra grundabstraktionen

før siesta.

I dag skal vi op på bjerget.

*

Jeg drikker te 

inden vi skal op på bjerget:

En fugl letter 

fra et træ

og efterlader

en gren let vibrerende.

Juni 2018 · Beboeren · 15

mands bedste alder er, når han
laver det, han allerhelst selv vil.
Men det er en helt anden snak!!
(red.)). Han har en fortid som pæ-
dagog og forlod en lederstilling i
Odense Kommune for at kaste sig
ud i dette kaffeeventyr. Det hele
startede på havnen, hvor han
sammen med vennen Thomas Jen-
sen har et kafferisteri. De havde
brug for et sted, hvorfra de kunne
sælge deres kaffe. Man slår sig
ikke bare sådan lige ned som kaf-
fegrossist. Dertil er kaffebønnerne
for dyre og konkurrencen for
hård. Man kan købe et pund kaffe
i baren til at tage med hjem, men
det er kaffen langet over disken
sammen med lidt bagværk, der er
kerneforretningen. Øltørstige går
dog ikke helt forgæves. Man kan
få lokalbryg. Baboon forhandler
”Kissmeyer” – Albanis mikrobryg,
der er lavet et par ejendomme
længere ned ad gaden. De mener
det lokale alvorligt.

Det er ristningen og den sorte
kaffe, der er deres passion. Også
her må man være operationel. For
salgshitteren caffe latte går lige-
som ikke uden mælk. Så det kan
man også få ligesom cappuccino
og cortado – eller hvad det ellers
hedder alt sammen. Kaffebøn-
nerne køber de via en importør. 

Baboon Coffee startede tilbage i
2016. 1. december sidste år åb-
nede de dørene for kaffebaren i

· Digt af Ole Knudsen ·

Albanigade. Så de er kun lige
kommet i gang med at vænne folk
i nabolaget til at komme forbi.
Christian vil gerne have, at loka-
lerne bliver brugt aktivt. I mang-
foldighedens navn byder han det
lokale plejecenter indenfor en
gang om måneden. Hver torsdag
aften er der yoga i restauranten.
Om kort tid kommer der en lokal
musiker forbi og giver livekoncert.
Flere af disse arrangementer er på
vej. 

Når man taler om fremtiden for
Albanigade, kommer man ikke
uden om letbanen. Den vil Chri-
stian dog ikke bruge energi på.
”Den her forretning skal være
rentabel, selv uden en letbane.
Jeg ser den som en mulig bonus
langt ude i fremtiden. Den gavner
ikke forretningen her og nu” ud-
taler Christian. 

En time og en kop cortado med et
stykke chokolade har givet mig
syn for sagen. Der er mening med
al galskaben. Hvis der endelig er
nogen, der er noget i vejen med,
så er det én selv. Vi kan finde ud
af at gå på Carlsens Kvarter for at
få en kop øl. Så burde der ikke
være noget i vejen for at gå på
Baboon Coffee til en kop kaffe. De
to steder ligger lige langt fra cen-
trum. Det er bare et spørgsmål
om, hvilken vej man går!

Thomas Nielsen
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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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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.

Vidste du...
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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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Efter Teresa Larsens fine akvarel-
ler i marts måned kunne vi i april
måned glædes over Lis Vangsgaard
Pretschs farvestrålende værker.

I maj måned har akvareller atter
pyntet væggene, nemlig i Mona
Nielsens dygtige streg.
Rikke Z. Holler afslutter sæsonen i
juni måned.

I juli måned holder vi lukket.

Patrizia Fiumara åbner
næste sæson i slut-
ningen af august frem
til slutningen af sep-
tember.

Udstillerne i årets tre 
sidste måneder bliver 
Anne Grete Hvervelskær Skov,
Gulme Bradsted Gulleo samt 
Kirsten Andersen.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke og 

Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

Øverst: Lis Vangsgaard Pretsch, april måneds udstiller.

Nederst: Maj måneds udstiller Mona Nielsen.

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22

Næste Kunståbent er onsdag 

den 5. september kl. 20-22.

Vi serverer et glas vin og lidt

chips og alle er velkomne.
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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

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser

er 30 holdOv

apeuterfysioter
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er 30 hold
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.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 din fest i Beboerhuset!
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 weekendarrangementer,
men du kan også leje huset til
møder på hverdagsaftener.

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.

Som noget nyt kan du nu også leje
førstesalen i Beboerhuset til mø-
der på hverdagsaftener eller som
supplement til leje af Beboer-
huset til fester o.l. i weekenden.
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

Lejen er i begge tilfælde 500 kr.
Der er klapborde og stabelstole til
24 personer. Der er intet køkken,
men indlagt vand og en kaffema-
skine. Ingen særskilte toiletter,
men adgang til toiletter i stue-
etagen.

På foreningens hjemmeside

www.beboerhuset.org er det 

udførligt beskrevet, hvordan du

lejer huset, hvad det koster,

hvordan reglerne er osv.

Den nye førstesal.



Juni 2018 · Beboeren · 23

�
��������	
����������	
��
���

�����������������
��������� �!"# $���%&�!""�	'�

�

(((��� �!"#���"��	'�

���������	
���
����������	
�	�������

· 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

Gør en god handel hos
Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com
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I juli holder Beboerhuset 
sommerferie, men til august 
går det løs igen…

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

· Juli 2018 ·

Tirsdag 14. august kl. 18.30: Madklub

Torsdag 30. august kl. 18.30: Madklub

Onsdag 22. august kl. 19.00: Mad, musik, café:

Jude Myers Pedersen m. band: 

The Music of Bob Dylan

· August 2018 ·

· September 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

Onsdag 5. september kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 11. september kl. 18.30: Madklub

Søndag 16. september kl. 13.00: 

Høst- og loppemarked

Torsdag 27. september kl. 18.30: Madklub

OG EN REMINDER: 
Lørdag 23. juni: Sankthansaften 

Spisningen begynder kl. 18, 
og bålet tændes kl. 20.


